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Abstrakt 

Denna studie syftar till att klarlägga hur ett antal gymnasielärare i svenska uttrycker sin 
tolkning av ämnesplanen för kursen Svenska 1 samt hur de anser att detta påverkar deras 
tillämpning av ämnesplanen. Studien utgår från ett hermeneutiskt förhållningsätt och baseras 
på kvalitativa intervjuer. Det empiriska materialet har analyserats utifrån ett 
läroplansteoretiskt perspektiv med hjälp av begreppet determinanter. Resultaten visar att det 
finns en samstämmighet i hur lärarna tolkar ämnesplanen. Attityden till ämnesplanen är 
överlag positiv och essensen anses vara begreppen ”Tala, läsa och skriva” med fokus på 
vetenskaplighet. Lärarna anser att ämnesplanen bidrar med tydliga ramar men ger dem 
samtidigt möjligheten att röra sig fritt inom dessa ramar. Utifrån lärarnas utsagor går det att 
urskilja ett antal determinanter som påverkar deras tolkningar av, och handlingar kring, 
ämnesplanen. Främst handlar det om vad lärarna anser vara deras plikt att undervisa samt 
deras egna preferenser kring svenskämnet. Mer specifikt har determinanter såsom nationella 
provet, gruppen, bedömning och tid visat ha stor inverkan på lärarnas design av kursen 
Svenska 1.  

 

Nyckelord: kursdesign, läroplansteori, svenska 1, tillämpning av ämnesplan, tolkning av 
ämnesplan 
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1 Inledning  

Hösten 2011 sjösattes en omfattande utbildningsreform i den svenska skolan. I 
gymnasieskolan implementerades Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 
för gymnasieskola 2011 (Gy11), vilket innebar en ny struktur med ett nytt betygsystem samt 
nya läroplaner och ämnesplaner (Skolverket, 2011a). För ämnet svenska medförde detta 
förändringar av både kursinnehåll och struktur. Under föregående läroplan för 
gymnasieskolan, Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94), läste majoriteten av alla 
gymnasieelever två kurser i svenska, Svenska A och Svenska B. Idag är situationen 
annorlunda. Majoriteten av gymnasieelever läser endast en kurs i svenska, nämligen Svenska 
1.  
 
Skolverket betonar att i Gy11s ämnesplan för Svenska 1 ligger fokus mer på muntlig och 
skriftlig kommunikation, språksociologi och litteraturläsning än vad det gjorde i dess 
föregångare, kursplanen Svenska A från 2000 (Skolverket, u.å.). I den nya ämnesplanen för 
svenska anges undervisningsmoment som är obligatoriska, men läraren ges frihet att även 
behandla annat, så länge det faller inom ramarna för svenskämnet. I Skolverkets 
kommenterande material till ämnesplanen anges bland annat följande generella ambition: 
”Svenskämnet ska stimulera elevernas lust att läsa, utmana dem till nya tankesätt och öppna 
nya perspektiv” (Skolverket, u.å., Litteraturstudiets upplägg, stycke 1). Samtidigt sägs det att 
”val av skönlitterära verk och författarskap som studeras är inte reglerat” (Skolverket, u.å., 
Litteraturstudiets upplägg, stycke 2). Exemplet illustrerar det mått av frihet, alltså det frirum 
(Linde, 2012) som läraren har i sin roll som kursdesigner. Lärare har regelverk och ramar att 
arbeta inom och mål som ska nås. Men hur ämnesplanen tolkas och hur den faktiskt tillämpas 
i praktiken, är upp till varje enskild lärare. Varje lärare skapar således en egen kursdesign. 
Begreppet kursdesign inkluderar i denna studie lärarnas val av innehåll, utformning och 
utförande av en kurs. Det saknas idag studier om hur lärare tolkar och tillämpar ämnesplanen 
för Svenska 1 samt om deras design av kursen i fråga. 

2 Syfte 

Syftet är att belysa hur gymnasielärare i svenska uttrycker sin tolkning av ämnesplanen för 
kursen Svenska 1 samt hur den ligger till grund för deras tillämpning ifråga om kursdesign. 
 
Mer specifikt ligger fokus på att utifrån lärarnas utsagor urskilja determinanter, alltså vilken 
kunskap lärarna betonar, hur och varför vissa kursmoment väljs och hur de viktas sinsemellan, 
samt hur lärarna anger att de genomför dessa moment. 



2 
 

3 Bakgrund 

Detta avsnitt behandlar litteratur och forskning relevant för studiens syfte. Tidigare studier 
som har relevans hittas under olika rubriker istället för sammanfattade under en rubrik. 
Avsnittet inleds med en historisk tillbakablick på den svenska skolans utveckling för att ge 
läsaren ett sammanhang. Väl framme vid nutid behandlas de rådande styrdokumenten i 
gymnasieskolan. Skolverkets rekommendationer och råd presenteras med betoning på 
bedömning då det i studien visas vara en relevant aspekt för kursdesign. Avsnittet avslutas 
med en genomgång av det centrala innehållet i ämnesplanen för Svenska 1, som är 
utgångspunkten i denna studie.  

3.1 Historisk återblick 
Enligt Skolverket (2011a) har gymnasieskolan inte bara som syfte att förbereda elever för ett 
yrke eller för fortsatta studier. Syftet är bredare än så. I skollagen fastställs följande: 

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för 
personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att 
den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och 
tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. (SFS 2010:800, 15 kap. 
2 §) 

 
Skolverket (2011a) sammanfattar detta som tre delar som står i fokus, nämligen ”förberedelse 
för yrkesverksamhet och fortsatta studier, personlig utveckling samt ett aktivt deltagande i 
samhällslivet” (s. 8). Detta har varit gymnasieskolans syfte under lång tid men tyngdpunkten 
har över tid skiftat mellan de tre delarna. I syfte att ge en överblick av skolans funktion och 
verksamhet i ett historiskt perspektiv beskrivs kortfattat den svenska gymnasieskolans historia 
från början av 1900-talet till nutid nedan. 

3.1.1 Skolans reformer 
Gymnasieskolan har genomgått flera reformer och otaliga förändringar. Under 1920-talet 
fanns endast två teoretiska linjer, latin och real, att välja på om en elev efter real- eller 
flickskolan ville få en gymnasial utbildning. Först på 1950-talet kom den tredje allmänna 
linjen som var uppdelad i två grenar: en språklig och en social (Skolverket, 2011a). Utöver 
teoretisk utbildning fanns det under 1900-talets första hälft ett behov av praktisk utbildning då 
industrins framväxt krävde specialkunskaper och ett system med yrkesutbildningar, varför 
bland annat yrkes- och fackskolor inrättades (SOU 2008:27).  
 
År 1964 gick den svenska skolan genom en reform där de teoretiska linjerna bildade en 
enhetlig gymnasieskola som kan sägas ha lagt grunden till den gymnasieskola vi har idag. 
Antalet teoretiska gymnasiala linjer utökades till fem: humanistisk, ekonomisk, 
samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig och teknisk (SOU 2008:27).  
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År 1970 genomgick skolan ytterligare en reform då Lgy70 kom, det vill säga 1970 års 
Läroplan för gymnasieskolan. De teoretiska linjerna utgjorde nu tillsammans med andra 
utbildningsformer, såsom praktiska inriktningar, en enhetlig gymnasieskola. De traditionella 
teoretiska linjerna blev treåriga och övriga, mer praktiskt inriktade utbildningslinjer, blev 
tvååriga. Reformen påverkade och förändrade synen på den gymnasiala yrkesutbildningen. 
Eleven skulle nu ägna en stor del av utbildningen åt så kallade allmänna ämnen (svenska, 
engelska, matematik eller samhällskunskap) och inte bara koncentrera sig på yrkesämnen 
(SOU 2008:27). Intentionen var att alla elever skulle utveckla generella kompetenser 
nödvändiga för en samhällsmedborgare. Denna förändring kan till stor del tillskrivas det 
rådande samhällsklimatet. Under 1970-talet gick Sverige från att vara ett ”renodlat 
industrisamhälle […] till ett informations- eller kunskapssamhälle” (Selghed, 2011, s. 16). 
Förändringarna medförde nya sätt att se på kunskap och lärande vilket tog sig i uttryck i 
skolans styrdokument. Selghed (2011) skriver följande: ”Läroplanerna under 1960- och 1970-
talen med tillhörande kursmoment var omfångsrika, med detaljerade anvisningar om vad som 
skulle behandlas i skolan och även hur detta lämpligen borde ske” (s. 17). Om lärarna var väl 
insatta och behärskade reglerna skulle de eftersträvade målen nås. 

3.1.2 Lpf94 
År 1991 decentraliserades den svenska skolan. Skolan gick från att vara statligt styrd till att 
vara kommunalt styrd. År 1994 genomgick skolan åter igen en reform och i gymnasieskolan 
implementerades Lpf94, Läroplan för de frivilliga skolformerna. Reformen innebar bland 
annat att utbudet av gymnasielinjer, som nu kallades program, utökades markant och styrdes 
av efterfrågan. 16 (som senare blev 17) nationella program samt ett specialinriktat individuellt 
program upprättades1. Varje program kunde dessutom ha olika inriktningar och varje skola 
fick möjligheten att ordna lokala program och kurser (SOU 2008:27). Vidare blev alla 
gymnasieprogram treåriga och fick åtta obligatoriska ämnen, kallade kärnämnen, som 
utgjorde ungefär en tredjedel av utbildningen. Syftet med att introducera dessa kärnämnen var 
att alla elever, även inom de praktiska programmen, skulle förvärva bättre baskunskaper och 
få grundläggande behörighet till högskola (SOU 2008:27). År 2000 genomgick 
gymnasieskolan ännu en reform (Gy2000), vilket man kan säga reviderade de förändringar 
som Lpf 94 hade medfört. Några justeringar gällande bland annat program, kurser och 
kursplaner genomfördes (SOU 2008:27). 

3.1.3 Vägen till reformen 
I början av 2000-talet konstaterades det att den svenska gymnasieskolan hade problem. 
Internationella undersökningar visade att svenska elevers kunskaper inte längre var lika goda 
som de hade varit, att antalet elever som avbryter sina gymnasiestudier hade ökat samt att 
Sverige hade en hög ungdomsarbetslöshet (Skolverket, 2011a). 
 
I februari år 2007 tog regeringen beslutet att tillsätta en särskild utredning med uppdrag att 
lämna förslag till en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Resultatet blev att den så 
                                                           
1 År 2000 inrättades Teknikprogrammet och den tekniska inriktningen på Naturvetenskapsprogrammet togs bort 
(SOU 2008:27) 



4 
 

kallade Gymnasieutredningen presenterade Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola: 
betänkande under år 2008 (SOU 2008:27). Rapporten fick stå som grund för den 
gymnasieskolreform som genomfördes år 2011. I rapporten presenteras bland annat historik 
om den svenska gymnasieskolan, men fokus ligger på problematiken gällande skolans 
rådande verklighet under Lpf94, alltifrån skolpolitik och struktur till styrdokument och 
kursplaner samt var det krävs förändringar. En aspekt som utredningen ifrågasatte var om det 
egentligen fanns en nationellt likvärdig gymnasieskola (SOU 2008:27). Följande tre 
övergripande punkter anges som centrala (SOU 2008:27, s. 21):  

1. Elevens rätt till en god utbildning behöver stärkas.  
2. Ansvar, struktur och regelverk behöver förtydligas.  
3. En ökad samverkan behövs i gymnasieskolan mellan avnämare och skolhuvudmän. 

 
Vad gäller styrdokument och kursplaner anser Gymnasieutredningen att förändring är ytterst 
nödvändig gällande ”benämningar, deras roll, deras funktion och uppbyggnad samt deras 
innehåll” (SOU 2008:27, s. 323). I rapporten sägs följande om kursplanerna i Lpf94: 

Eftersom kursplanerna är så otydliga och har så svävande formuleringar har lärarna givits en i 
princip omöjlig uppgift att tolka dem. Denna otydliga styrning från staten har förmodligen 
bidragit till att undervisningen i hög grad ser olika ut mellan olika skolor och mellan olika 
lärare. Staten har också gett lärarna ett oklart uppdrag när det gäller vad det innebär att tolka 
kursplanerna. På många skolor har lärarna skrivit nya mål och nya betygskriterier eftersom de 
nationellt framtagna inte har fungerat som ett underlag för planeringen av undervisningen. 
(SOU 2008:27, s. 266) 

 
Det som betonas är avsaknaden av tydlighet, både vad gäller kursplanens mål och 
ämnesinnehåll. Denna otydlighet ökar utrymmet som skolor och lärare har att själva tolka och 
utforma mål. Det som efterlyses är en kursplan som är tydlig, och som tillsammans med 
stödmaterial och nationella prov kunna stärka intentionen att kunna erbjuda alla elever en 
likvärdig skola (SOU 2008:27).  

3.2 Gy11 
Hösten år 2011 implementerades Gy11 (Skolverket, 2011b) i gymnasieskolan. Enligt 
Skolverket (2011a, s. 12) kan reformen sammanfattas i fyra punkter: 

1. Eleverna ska bli väl förberedda.  
2. Alla ska nå målen.  
3. Utbildningarna ska vara likvärdiga.  
4. Studievägar och styrdokument ska vara tydliga. 

 
Alla elever ska genom sin gymnasieutbildning antingen vara förberedda för yrkesverksamhet 
eller för fortsatta studier på högre nivå. Eleverna ska få specifika kunskaper utan att den mer 
generella kunskapen som också är en viktig del av utbildningen kompromissas bort. Vidare 
betonas vikten av att så många elever som möjligt faktiskt når målen och tar sin examen 
(Skolverket, 2011a). Likvärdigheten mellan utbildningarna betonas också i Gy11. Lpf94 
öppnade för skolor att skapa egna lokala program och kurser. Resultatet blev en 
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gymnasieskola ”alltmer varierad och svår att överblicka” (Skolverket, 2011a, s. 12). Vidare 
betonas vikten av tydlighet, både när det gäller styrdokument och utbildningens innehåll. Det 
ska finnas en generell samstämmighet om varje utbildnings mål och syfte och styrdokument 
ska fungera som stöd för lärarna vid undervisningen (Skolverket, 2011a). 
 
Gy11 medförde flera förändringar, bland annat av gymnasieprogrammens struktur. Sedan år 
2011 finns det tolv nationella yrkesförberedande program och sex nationella studie-
förberedande program. Denna förändring medförde att elever på yrkesförberedande (tidigare 
kallade praktiska) program som under Lpf94 fått grundläggande behörighet till högskola inte 
längre får det om inte eleven själv väljer till kurser som ger den behörigheten. Vidare infördes 
en ny betygsskala och en ny läroplan samt nya ämnesplaner kom till. Som tidigare nämnts har 
mycket av detta sitt ursprung i Gymnasieutredningens rapport (SOU 2008:27). Detta gäller 
även ämnesplanerna, tidigare kallade kursplaner. Ämnesplanerna i Gy11 anger endast det som 
är specifikt för ämnet och återger inte generella formuleringar från läroplanen, vilket var fallet 
i Lpf94. Skolverket betonar att det är viktigt att ämnesplanen är en del av någonting mer 
övergripande och att alla dokument (skollag, värdegrund, läroplan, ämnesplan) är beroende av 
varandra och ska ses som en helhet (Skolverket, 2011a). 

3.3 Ämnesplaner i Gy11 
Alla ämnesplaner för gymnasieskolans kurser har liknande utformning. Först en kort 
inledande del där ämnets funktion och uppbyggnad beskrivs kortfattat. Sedan kommer 
rubriken Ämnets syfte där övergripande mål och syfte beskrivs för hela ämnet och således alla 
kurser som faller inom ämnet. Där anges vilka förmågor och kunskaper ämnet syftar till att 
eleven ska utveckla, vilka möjligheter och utmaningar eleverna ska få ta del av och vad 
undervisningen ska stimulera hos eleverna (Skolverket, 2011b). Sedan följer en lista med nio 
punkter som förtydligar målen och vad som ska betygsättas. Dessa är inte placerade i någon 
rangordning utan är tänkta som en helhet, vars delar är beroende av varandra. Dessa mål är 
inte heller tänkta att ses som absoluta eller begränsande. Skolverket säger: ”Målen sätter 
ingen begränsning för elevernas kunskapsutveckling – det går alltså inte att betrakta dem som 
något slutgiltigt som kan uppnås” (Skolverket, u.å., Strukturen i gymnasieskolans 
ämnesplaner, Stycke 3).  
 
För varje kurs i ämnet finns det sedan en ämnesplan. Till varje ämnesplan finns det också ett 
kommenterande material vilket kan ses som det stödmaterial som Gymnasieutredningen 
(SOU 2008:27) eftersökte. I materialet förklaras och diskuteras ämnesplanen ytterligare. 
Kommentarerna till ämnesplanen för Svenska och Svenska 1 (Skolverket, u.å.) kommer att 
behandlas grundligare i avsnitt 3.7. 
 
I ämnesplanen för en kurs anges under rubriken Centralt innehåll mer specifikt vad som ska 
behandlas i kursen för att eleverna ska få möjligheter att utveckla och nå vad som anges i 
ämnets övergripande mål (Skolverket, u.å.). Det som anges under centralt innehåll är 
obligatoriska undervisningsmoment, men undervisande lärare är också ”fri att i mån av tid 
och möjlighet ta upp även annat som ligger inom ramen för syftesbeskrivningen för ämnet 
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svenska” (Skolverket, u.å., Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner, Stycke 6). Punkterna 
som listas under centralt innehåll är inte rangordnade och specificerar inte heller hur varje 
moment ska behandlas. Val av undervisningsmetod görs således av läraren. Grettve, 
Israelsson och Jönsson (2014), uttrycker att undervisningen ska innefatta alla delar av det 
centrala innehållet samtidigt som de skriver följande:  

Däremot är det inte eftersträvansvärt att eleverna ska hinna med allt centralt innehåll på 
samma djup. Många kurs- och ämnesplaner har ett mycket omfattande innehåll. Då blir det 
viktigt för läraren att göra en avvägning var tyngdpunkten i undervisningen ska ligga. (Grettve 
et al., 2014, s. 22)  

 
Utöver undervisningsmetoden görs således valet av vilken kunskap som betonas i kursen 
också av läraren. 
 
Efter det centrala innehållet kommer Kunskapskrav, där kriterier för betygen A- 
E listas. Skolverket (u.å.) anger att ”kunskapskraven uttrycker med vilken kvalitet eleven 
visar sitt kunnande i förhållande till målen” (Skolverket, u.å., Strukturen i gymnasieskolans 
ämnesplaner, Stycke 5). Ordningen kraven listas i överensstämmer med ordningen på målen 
men det behöver inte vara så att något som står i kunskapskraven direkt relaterar till endast ett 
mål, utan det kan ibland kopplas till flera. Skolverket trycker på att det centrala innehållet och 
kunskapskraven inte kan fungera på egen hand. ”De olika delarna i ämnesplanen hänger ihop 
på ett tydligt sätt. Det går till exempel inte att bara läsa det centrala innehållet eller 
kunskapskraven utan att sätta in dem i ämnesplanens hela sammanhang” (Skolverket, u.å., 
Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner, Stycke 1). Läraren måste således ta till sig 
skollagen, skolans gemensamma värdegrund, ämnesplanen, det centrala innehållet samt 
kunskapskraven och sedan bilda sig en egen uppfattning.  

3.4 Lärarens uppdrag och ansvar 
Vid planering av undervisning har läraren ytterligare styrdokument att ta hänsyn till utöver 
skollag, ämnesplaner och kommenterande material, nämligen läroplanen. I gymnasiet 
tillämpas som nämnts tidigare Gy11 (Skolverket, 2011b). I läroplanen fastställs bland annat 
gymnasieskolans värdegrund och dess mål och riktlinjer gällande kunskap, normer och 
värden, elevernas ansvar och inflytande, bedömning och så vidare. Ett övergripande mål som 
beskrivs i läroplanen är följande:  

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva 
och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska i skolan få utveckla sin 
förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med 
andra. (Skolverket, 2011b, s. 7) 

 
Vidare fastställs också vad lärarens uppdrag innefattar. Vad gäller kursdesign, det vill säga 
när läraren väljer innehåll, utformning och hur momenten ska genomföras måste läraren ta 
hänsyn till vad läroplanen säger. Bland annat ska läraren ”utgå från den enskilda elevens 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2011b, s. 10). Vidare 
fastställer läroplanen att läraren ska planera så att eleverna får utveckla både teoretiska och 
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praktiska kunskaper och att undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv 
(Skolverket, 2011b). Läroplanen anger också att elever ska få pröva olika arbetssätt och 
arbetsformer samt att de ska ha möjlighet att påverka sin lärandesituation, allt från planering 
gällande innehåll till arbetsform (Skolverket, 2011). Det kan alltså konstateras att läroplanen 
tillför ytterligare en dimension som lärare måste ta i beaktande vid planering av en kurs. 

3.5 Skolverkets rekommendationer och råd 
Undervisningen har ett visst syfte och styrdokumenten listar de mål och krav som ska nås. 
Undervisningsinnehåll och arbetsformer ska röra sig inom de ramar som regelverket 
upprättar. Men hur detta ska göras, hur styrdokumenten faktiskt ska tillämpas i praktiken är 
upp till den enskilda läraren. Skolverket har dock dokument som kan bidra med stöd. 
Grundskolan har till exempel Planering och genomförande av undervisningen (Skolverket, 
2011c) som bidrar med allmänna råd som bland annat behandlar ”hur lärare bör planera och 
genomföra undervisningen utifrån läroplanen och kursplanen” (Skolverket, 2011c, s. 6). 
Stödmaterialet ger dock inga konkreta råd om hur styrdokumenten kan tillämpas. Istället ges 
mer generella råd såsom ”lärare bör i sin ledning av undervisningen strukturera och styra de 
processer som sker i undervisningen och skapa balans mellan gemensamma genomgångar och 
diskussioner, enskilt arbete och samarbete mellan elever för att skapa goda förutsättningar för 
varje elevs lärande” (Skolverket, 2011c, s. 17). Detta stödmaterial gäller som sagt bara för 
grundskolan, inte för gymnasieskolan.  
 
Gymnasieskolan har ingen exakt motsvarighet men Skolverkets Allmänna råd – Bedömning 
och betygsättning (Skolverket, 2012) bidrar med liknande stöd, dock med mer fokus på 
bedömning än de allmänna råden för grundskolan. Nedan presenteras Skolverkets (2012) 
allmänna råd ”Lärare bör vid planeringen av undervisningen” (s. 11). 

1. tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska 
inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas 
så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till 
kunskapskraven, 
2. identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella 
arbetsområdet och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper, 
3. skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och fortlöpande 
ge återkoppling på deras arbete, 
4. förvissa sig om att eleverna får tillräcklig information för att förstå vilka kunskaper de ska 
ges möjlighet att utveckla samt hur de ska få visa sina kunskaper, 
5. tillsammans med eleverna diskutera planering och genomförande av undervisning och 
kunskapsredovisningar, samt 
6. samordna planeringen av kunskapsredovisningar med andra lärare. (Skolverket, 2012, s. 11) 

 
Den röda tråden i materialet är bedömning. Eftersom bedömningsaspekten anses prägla hela 
undervisningen ges bland annat råd om hur läraren kan planera för bedömning. 
Styrdokumenten tillsammans med stödmaterial såsom de beskrivna ovan samt det 
kommenterande materialet till ämnesplanerna ger lärare ett avgränsat utrymme, ett frirum 
(Linde, 2012), till hur de kan planera och utföra sin undervisning. Hur lärarna navigerar inom 
detta frirum kan dock vara ytterst individuellt. Klapp Lekholm (2010) skriver att svenska 
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lärare har ”en stark autonomi vilket innebär att det är läraren själv […] som planerar 
undervisningen, undervisar och i slutändan bedömer och betygsätter sina elever” (s. 21-22). 
 
När det gäller bedömning skriver Klapp (2015) att ”hela vårt bedömningssystem bygger på 
lärares tolkningar” (s. 126). Dessutom flera nivåer av tolkningar. Lärare måste tolka de olika 
styrdokumenten, ämnesplaner och tillhörande kunskapskrav och även tolka elevernas 
prestationer i relation till dessa. Grettve et al. (2014) förklarar att grunden för att planera en 
kurs och att planera för bedömning är att läraren är väl insatt i ämnets generella syfte där 
grunden för undervisningen, alltså förmågorna, hittas. ”När man planerar sin undervisning är 
det […] centralt att utgå från förmågorna. Man behöver ställa sig frågan hur man kan 
organisera undervisningen på ett sådant sätt att eleverna får möjlighet att utveckla dessa” 
(Grettve et al., 2014, s. 21). Vidare betonar de vikten av att lärare måste vara väl insatta i 
ämnesplanernas kunskapskrav då de hjälper läraren att planera och genomföra 
undervisningen. Ytterligare en aspekt lärare måste ta hänsyn till vid planering för bedömning 
säger Klapp (2015) är att det är lärarens ansvar och uppgift att eleverna får flera chanser, 
genom olika bedömningssituationer och metoder, att visa vad de faktiskt kan. Grettve et al. 
(2014) diskuterar andra aspekter som en lärare måste ta hänsyn till vid planering såsom vikten 
av bedömningsunderlag, att stoffet och metoden passar elevgruppen i fråga samt att 
undervisningsmomenten faktiskt har grund i läroplanen, ämnesplanen, det centrala innehållet 
och kunskapskraven. Sammanfattningsvis ska lärare alltså vara väl insatta i de rådande 
styrdokumenten som de ska tolka, lärare ska variera undervisningsmetoder och anpassa 
undervisningen efter eleverna. 
 
Utöver de sex punkter där Skolverket listar vad lärare bör göra vid planering av 
undervisningen så finns det även tre punkter som behandlar vad rektorn bör bidra med. En 
punkt nämner de nationella proven och vikten att nationella prov genomförs under senare 
delen av kursen (Skolverket, 2012). Senare förklaras syftet med de nationella proven: ”De 
nationella kursproven har två syften, dels att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och 
betygssättning, dels att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven 
uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå” (Skolverket, 2012, s. 13). 
Även innan skolreformen år 2011 hade nationella prov en stor betydelse för både 
undervisningen och bedömningsaspekten. Nationella provet ansågs bidra med hög kvalitet 
vad gäller innehåll och kunde fungera som föredömliga exempel för lärare. ”Ämnesproven får 
också lovord från både lärare och elever när det gäller att konkretisera kursmålen”, uppger 
Jönsson (2009, s. 150). Klapp (2015) kallar de nationella proven för normerande och förklarar 
att: ”De nationella proven är tänkta att fungera kalibrerande för att dels hjälpa läraren med 
bedömning och betygssättning, dels implementera läroplanens syn på kunskaper och lärande i 
lärarnas undervisning” (s. 78). Detta innebär i praktiken att nationella prov är en viktig aspekt 
som måste tas hänsyn till vid planering av en kurs.  

3.6 Ämnesplanen för Svenska  
Skolverket (2011b) anger att ”kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur” (s. 160). Språk 
är i fokus eftersom det är ”människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och 
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kunskapsutveckling” (Skolverket, 2011b, s. 160). Med hjälp av språk kan människan uttrycka 
vem hon är och med skönlitteratur, texter och olika typer av medier ”lär hon känna sin 
omvärld, sina medmänniskor och sig själv” (Skolverket, 2011b, s. 160). Svenskämnets syfte 
sammanfattas i nio punkter vilka förtydligar vad undervisningen syftar till att eleverna ska 
utveckla och vad som ska betygsättas. Undervisningen ska bland annat ge eleverna 
förutsättningar att utveckla sin retoriska förmåga och sin förmåga att läsa, behandla och 
granska olika typer av texter och använda dessa som utgångspunkt i sitt eget skrivande. 
Vidare ska svenskämnet bidra till att eleverna får kunskap i språkriktighet och språkets 
uppbyggnad, om genrer, om skönlitterära verk och författarskap samt om språkliga variationer 
och språkhistoria (Skolverket, 2011b).  

3.7 Ämnesplanen för Svenska 1 
Övergripande fokus i alla svenskkurser är som nämnts tidigare språk och litteratur, men varje 
svenskkurs har också en egen inriktning, ett mer specificerat syfte. Skolverket (u.å.) säger 
bland annat detta om Svenska 1:  

Tyngdpunkten i kursen svenska 1 ligger på muntlig och skriftlig kommunikation, där 
anpassning till syfte, mottagare och kommunikationssituation är viktig. I kursen ingår också 
kunskap om språklig variation av olika slag, språksociologi. Skälet till detta är att det är viktigt 
av demokratiska skäl och av jämställdhetsskäl att alla elever ges möjlighet att bli varse och 
reflektera över språkets roll vid möten med andra människor. Litteraturläsningen i svenska 1 
är mer betonad än i motsvarande kursplan 2000. (Skolverket, u.å., Jämförelse med kursplan 
2000, Stycke 2) 

 
De generella mål som fastställs i ämnesplanen är ständigt aktuella men i ämnesplanen för 
Svenska 1 specificeras vad kursen ska innehålla. Under Centralt innehåll listas de 
obligatoriska undervisningsmomenten för kursen. Dessa kan dock inte stå för sig själva utan 
fungerar som en helhet tillsammans med ämnesplanen, kunskapskraven och skolans 
gemensamma värdegrund. Palo och Manderstedt (2011) betonar vikten av att svensklärare 
måste vara väl insatta i alla delar av ämnesplanen, alltså svenskämnets generella syfte, det 
centrala innehållet samt kunskapskraven för att få en tydlig bild av uppdraget samt vilken 
grad av tolkningsfrihet som läraren egentligen har. 
 
En konsekvens av reformen Gy11 är att elever på yrkesförberedande program numera endast 
läser en kurs i svenska, Svenska 1. Skolverket (u.å.) säger att ”det får konsekvenser för 
upplägg och fördelning av stoff mellan kurserna” (Jämförelse med kursplan 2000, stycke 1). 
Således kan slutsatsen dras att Skolverket anser att ämnesplanen för Svenska 1 innefattar all 
den grundläggande svenska som alla gymnasieelever bör ta del av. Palo och Manderstedt 
(2011) är av en annan åsikt och säger följande:  

Många gymnasieelever läser enbart Svenska 1, och den bild man får utifrån skrivningarna i 
kunskapskraven är att det finns en risk att elever lämnar gymnasieskolan utan att behärska 
skrivande i en kommunikativ och funktionell mening. Vilka konsekvenser detta får för elever i 
arbetslivet eller om de någon gång vill vidareutbilda sig är i dagsläget oklart. (Palo & 
Manderstedt, 2011, s. 105) 
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Skilda åsikter om ämnesplanen finns alltså. Hur styrdokument och kunskapskrav tolkas är 
individuellt. Skolverkets intentioner kan således uppfattas på olika sätt. 

3.7.1 Genomgång av ämnesplanen för Svenska 1 
Då ämnesplanen för Svenska 1 står i fokus i denna intervjustudie kommer dess centrala 
innehåll presenteras nedan tillsammans med förklaringar baserat på Skolverkets kommentarer 
till ämnesplanen (Skolverket, u.å.) samt annan relaterad forskning. De citerade styckena är de 
nio punkter som utgör det centrala innehåll som kursen Svenska 1 ska behandla. 
 
”Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig 
presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel 
som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till 
kommunikationssituationen” (Skolverket 2011b, s. 162). 
 
Enligt Skolverket (u.å.) finns muntlig framställning med i det centrala innehållet eftersom det 
är en viktig färdighet i både arbetslivet och eventuella framtida studier. Det är en del av vad 
som kallas ”medborgarkompetens” (Skolverket, u.å., Begrepp i kursen svenska 1, Stycke 1). 
Termen presentationstekniska hjälpmedel används och Skolverket (u.å.) förklarar att tekniska 
hjälpmedel såsom digitala presentationsprogram, whiteboard, och dylikt ska behandlas. Exakt 
vilka hjälpmedel fastställs inte vilket öppnar för flera möjligheter. Fokus ligger på hur dessa 
hjälpmedel kan fungera som stöd och komplettering vid muntlig framställning (Skolverket, 
u.å.). 
 
”Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, 
dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera 
väl i sitt sammanhang” (Skolverket 2011b, s. 162). 
 
Av denna punkt framgår att undervisningen ska innehålla moment där eleverna får arbeta med 
framställningar av olika typer av texter. Texter kan ha olika funktion och med texter för 
kommunikation menas texter som är informativa eller syftar till att påverka. Texter för 
lärande och reflektion ses som en del av lärandeprocessen där skribenten, genom språk, får en 
överblick och medvetandegör sina tankar, åsikter och sin kunskap (Skolverket, u.å.). 
Skolverket (u.å.) understryker även i sina kommentarer till ämnesplanen att fokus i Svenska 1 
inte ligger på skönlitterära texter, även om sådana texter också kan fungera som texter för 
kommunikation, lärande och reflektion. 
 
”Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text” (Skolverket 
2011b, s. 162). 
 
Tidigare framgick det att undervisningen ska behandla skriftlig framställning av texter för 
kommunikation, lärande och reflektion. Denna punkt är till viss del en specificering av detta. 
Argumentation är ett moment som ska behandlas under kursens gång. Eleverna ska få ta del 
av tekniken och sedan applicera den i skriftlig form. 
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”Grunderna i den retoriska arbetsprocessen” (Skolverket 2011b, s. 162). 
 
Enligt Skolverket (u.å.) innebär den retoriska arbetsprocessen att kunna forma ett syfte, ta 
fram och organisera stoff och argument. Eleverna ska utifrån situationen kunna anpassa 
språket och stilen. Vidare ska de även kunna använda manus och presentationstekniska 
hjälpmedel samt att använda kroppen och rösten på det sätt som bäst passar situationen. 
Skolverket (u.å.) betonar dock att det inte är tillräckligt att eleverna blir medvetna om 
processen; den ska också tillämpas, exempelvis vid en muntlig framställning om språk. Då har 
flera av kursens mål berörts. 
 
”Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. 
Grundläggande källkritik” (Skolverket 2011b, s. 162). 
 
Ett obligatoriskt moment som undervisningen ska behandla handlar alltså om bearbetning, 
sammanfattning och kritiskt granskning av text. Vilken typ av text specificeras inte. I 
kommentarerna till ämnesplanen sägs följande: ”I ämnesplanen används begreppet text 
primärt för skrivna texter, men även multimediala texter innefattas, dvs. texter som 
kombinerar till exempel skriven text, bild och ljud” (Skolverket, u.å., Begrepp i ämnets syfte 
och mål, Stycke 1). I förlängningen innebär detta att fokus ligger på kritisk granskning av en 
ospecificerad typ av text.  
 
”Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer” (Skolverket 
2011b, s. 162). 
 
Det framgår att undervisningen ska behandla skönlitteratur och punkten i det centrala 
innehållet tillhandhåller ramarna som läraren har att arbeta inom när det gäller val av 
skönlitteratur. I kommentarerna till ämnesplanen står det att ”val av skönlitterära verk och 
författarskap som studeras är inte reglerat” (Skolverket, u.å., Litteraturstudiets upplägg, 
Stycke 2). Lärare är alltså fria att välja detta själva, inom ramarna för det som anges i det 
centrala innehållet och kan således anpassa valet efter elevgruppen om så önskas. Enligt 
Skolverket (u.å.) har litteraturstudier en mer framstående roll i Svenska 1 än i motsvarande 
kursplan från 2000. Anledningen är att många elever nu endast läser en kurs i svenska. Vidare 
anger Skolverket (u.å.) att när det gäller litteraturstudier i Svenska 1 ligger fokus på det 
allmänmänskliga i tid och rum som förklaras som följer: ”allmänmänskliga förhållanden är 
förhållanden som människor kan förstå och identifiera sig med, oberoende av tid och rum” 
(Skolverket, u.å., Begrepp i kursen svenska 1, Stycke 1). Även detta är generellt skrivet och 
tillhandahåller endast ramar för undervisningen.  
 
”Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i 
skönlitteratur och teater samt i film och andra medier” (Skolverket 2011b, s. 162). 
 
Denna punkt är knuten till den föregående då den anger vad undervisningen ska behandla, 
alltså motiv, berättarteknik och stildrag, vad gäller skönlitteratur. Skönlitteratur nämns dock 
bara som ett exempel. ”Fiktivt berättande” är den huvudterm som används och som inte bara 
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innefattar skönlitteratur utan även andra berättande medier såsom teater och film. Lundström, 
Manderstedt och Palo (2011) diskuterar vad Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lgr11) betytt för svenskämnet och främst hur den påverkat läsningen av 
fiktionstext. De anser att litteraturläsning, i jämförelse med i de tidigare styrdokumenten, har 
ändrat karaktär. Identitet- och kulturarvsaspekten finns fortfarande kvar, liksom i Gy11 (vilket 
till viss del kan utrönas ur föregående punkt från det centrala innehållet), men överlag betonas 
värdegrundsfrågor mindre i styrdokumenten för svenskämnet än tidigare (Lundström et al., 
2011). Vidare säger de att fokus nu ligger på efferent läsning snarare än estetisk. De uttrycker 
det på följande sätt: ”Det handlar snarare om att lära sig att identifiera olika narrativa drag än 
att lära sig genom litteratur” (Lundström et al., 2011, s. 11-12) och ”kunskap om litteratur 
förefaller vara lättare att konkretisera än de kunskaper genom litteratur som kursplanens 
allmänna formuleringar […] antyder” (Lundström et al., 2011, s. 14). Trots att Lundström et 
al. (2011) har fokus på Lgr11 är deras fynd applicerbara på Gy11 och ämnesplanen för 
Svenska 1. Ämnesplanen för Svenska 1, i kombination med kunskapskraven, visar en 
liknande bild som den Lundström et al. (2011) beskriver. Denna tes förstärks ytterligare av 
ovanstående punkt från det centrala innehållet där motiv, berättarteknik och stildrag betonas, 
alltså mer strukturella aspekter av fiktivt berättande.  
 
”Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt 
tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor” 
(Skolverket 2011b, s. 162). 
 
Med grundläggande språkliga begrepp menas att ämnesspecifika begrepp ska behandlas. Ett 
exempel som Skolverket (u.å.) tar upp är språkliga begrepp kopplade till grammatik där 
eleverna kan lära sig begrepp såsom subjekt, predikat och tempus. Vidare berörs termen 
språkriktighet i både denna och den föregående punkten. Skolverket (u.å.) fastställer att 
”termen språkriktighet syftar på sådant som kan anses vara riktigt eller felaktigt, såsom 
stavning, användning av skiljetecken, ordformer, fasta konstruktioner och meningsbyggnad” 
(Begrepp i kursen svenska 1, Stycke 4). Med andra ord är det språkliga normer i text som 
undervisningen ska belysa, diskutera och applicera. 
 
”Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till 
exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk 
samt attityder till olika former av språklig variation” (Skolverket 2011b, s. 162). 
 
Det som framgår är att undervisningen ska behandla språksociologi. Ett exempel som anges i 
punkten ovan är ” attityder till olika former av språklig variation” (Skolverket 2011b, s. 162). 
Med andra ord förklarar Skolverket (u.å.) det så här: ”Attityder till språklig variation handlar 
till exempel om attityder till dialekter, sociolekter, kronolekter eller grad av 
formellt/informellt språkbruk i olika kommunikationssituationer” (Begrepp i kursen svenska 
1, Stycke 5). Språksociologi ska behandlas för att eleverna ska ges möjlighet att reflektera 
över språk, språkets roll och dess funktion i ett större perspektiv (Skolverket, u.å.). 
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4 Metod  

Detta avsnitt inleds med en kort översikt av hermeneutik, det vetenskapliga förhållningssätt 
studien utgår från. Vidare behandlas metod för datainsamling, urvalet samt genomförandet av 
intervjuerna. Som avslutning presenteras Grounded theory som vald analysmetod av data. 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Val av metod och vetenskapligt förhållningssätt är avgörande för en studie. Denna studie 
utgår från ett så kallat hermeneutiskt förhållningssätt vilket innebär att man försöker tolka, 
förstå och dra slutsatser utifrån människors uppfattningar om olika fenomen (Patel & 
Davidsson, 2011). Fokus ligger på ämnesplanen för Svenska 1, hur den tolkas och tillämpas 
praktiskt av lärare i gymnasieskolan. I denna studie är ämnesplanen utgångspunkten, alltså 
fenomenet, och syftet med denna studie är att få insikt i hur ett antal gymnasielärare tolkar 
och tillämpar denna. Utifrån detta kan tolkningar göras och ämnesplanen sätts i en större 
kontext. 
 
Hermeneutiken har utvecklats från en metod där syftet under 1700- och 1800-talen primärt 
var att tolka texter, till att under 1900-talet bli en mer existentiell filosofi där ”förståelse av 
livsvärlden och den mänskliga existensens grundbetingelser” är i fokus (Patel & Davidsson, 
2011, s. 28). Idag har begreppet och metoden hermeneutik breddats ytterligare. Dess 
betydelse är mångfacetterad och metoden tillämpas inom flera olika vetenskapliga discipliner, 
exempelvis samhälls- och kulturvetenskap. Den används när målet är så kallad kvalitativ 
förståelse, där forskaren har ett öppet och subjektivt förhållningssätt och försöker förstå och 
tolka forskningsproblemet utifrån mänskliga yttringar, intentioner och handlingar. Vidare 
finns det inom hermeneutiken ett holistiskt synsätt, det vill säga att helheten kan bidra med 
djupare förståelse än vad dess delar kan göra betraktade var för sig (Patel & Davidsson, 
2011).  

4.2 Metod för datainsamling 
Den metod som bedömdes mest lämplig för att uppfylla syftet med studien var en kvalitativ 
intervjustudie. Kvalitativa intervjuer erbjuder insikt och förståelse för informanternas 
tankevärld, deras sätt att resonera och handla i förhållande till en viss företeelse (Trost, 2010), 
i detta fall ämnesplanen för Svenska 1. Sett ur ett hermeneutiskt perspektiv lämpar sig således 
metoden väl kopplat till syftet med studien. Utmärkande för kvalitativa intervjuer är att korta 
och enkla frågor ställs men att svaren ofta är innehållsrika och komplexa (Trost, 2010). 
Innehållet analyseras sedan på ett kvalitativt sätt vilket Ryen (2004) förklarar som följer: 
”Man tar ett steg bakåt för att betrakta, reflektera och analysera för att sedan dra slutsatser” (s. 
108). Syftet med den kvalitativa analysen i detta fall är att analysera och bearbeta innehållet 
för att kunna urskilja gymnasielärarnas åsikter och tankemönster kring ämnesplanen för 
Svenska 1, samt hur de resonerar kring kursdesignen för Svenska 1. Det är dock viktigt att 
poängtera att studien enbart baseras på informanters utsagor. Inga observationer har 
genomförts. 
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Valet föll på att göra så kallade halvstrukturerade intervjuer. Trost (2010) skriver att 
begreppet halvstrukturerad intervju är väldigt brett och innebär en intervju som fokuserar på 
ett specifikt område där öppna frågor används. Det finns alltså inte några färdiga 
svarsalternativ utan informanterna förväntas svara i beskrivande form. Kvale och Brinkmann 
(2009) skriver att en halvstrukturerad intervju har ett speciellt syfte och en viss teknik. Det är 
inte ett vanligt samtal men det används inte heller ett slutet frågeformulär. Istället har man en 
så kallad intervjuguide som fokuserar på vissa ämnen och även kan innehålla förslag till 
frågor. Ryen (2004) förklarar att halvstrukturerade intervjuer ”kännetecknas av att man på 
förhand har ställt upp huvudfrågor och viktiga teman men utan att i detalj avgöra frågornas 
formulering och ordningsföljd” (s. 46). Sammanfattningsvis kan man säga att det är ett samtal 
styrt av ett specifikt syfte där det används en förhandsstrukturerad intervjuguide, eller manus, 
beroende på vilken term som föredras.  
 
Själva intervjuguiden illustrerar intervjuns tänkta förlopp och kan se ut på olika sätt. Den kan 
vara detaljerad med noggrant uttänkta och formulerade frågor eller bara en lista på ämnen 
som ska behandlas (Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 2010). Den intervjuguide som 
konstruerades till denna studie listade de ämnen som skulle täckas och även frågor kopplade 
till dessa ämnen (se bilaga 1). Ordningen som frågorna behandlades kom dock att variera 
mellan intervjutillfällena eftersom ämnet i fråga ibland behandlades av informanten utan att 
den faktiska frågan ställts. Ibland tar intervjuer sina egna riktningar och ämnen och frågor 
utanför intervjuguiden dyker upp. Dessa tillfällen ska tas till vara och uppmuntras då för 
studien väsentliga aspekter kan komma fram (Trost, 2010). Det finns både fördelar och 
nackdelar med att ha en på förhand strukturerad intervjuguide. Mycket är beroende på vilket 
fokus intervjun har, vilka förutsättningar som råder och vilka frågor som ställs. Å ena sidan 
riskerar man att missa intressanta och relevanta åsikter och skeenden eftersom guiden styr 
intervjun. Å andra sidan är det bra att ha en guide så att de ämnen som ska behandlas inte 
riskerar att falla bort (Ryen, 2004). I detta fall är ämnet relativt snävt och att använda en 
intervjuguide bedömdes vara lämpligast för att uppnå syftet. 
 
Alla fyra intervjuer spelades in med ljudupptagare. Det finns både fördelar och nackdelar med 
att använda ljudupptagare. En stor nackdel är att intervjuer tar väldigt lång tid att transkribera 
(Trost, 2010). Detta är dock inte syftet denna gång utan inspelningarna fungerar endast som 
minnesstöd. Praxis är att inspelade intervjuer transkriberas då det säkerhetsställer att data inte 
går förlorad samt att det möjliggör att genomföra analys på detaljnivå. I detta fall bedömdes 
transkribering av samtalen inte vara nödvändig då intervjun, tillsammans med anteckningar 
och inspelningar gav tillräckligt med insikt i och förståelse för informanternas tankar, 
handlande och resonerande. Utöver de anteckningar som fördes under intervjuerna har 
inspelningarna lyssnats igenom otaliga gånger samt vissa citat transkriberats. Med en 
ljudupptagning som komplement kan det säkerhetsställas att inget går förlorat eftersom det 
kan vara svårt att lyssna och anteckna samtidigt (Ryen, 2004). Samtidigt väger 
anteckningarna tungt eftersom de ofta kan bidra med en överblick samt belysa vilken i vilken 
kontext saker sades och hur och varför de sades. Därför att det viktigt att anteckningarna 
behandlas och renskrivs så snart som möjligt efter intervjun så att ingenting glöms bort (Ryen, 
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2006). I detta fall renskrevs anteckningarna samma dag som intervjun gjordes medan allt var 
färskt i minnet. 

4.3 Urval 
I denna studie utgörs urvalet av fyra gymnasielärare i svenska. De undervisar alla sedan Gy11 
implementerades på studieförberedande program (samhälls- och ekonomiprogrammet), dock 
har alla fyra informanter erfarenhet av att arbeta på yrkesförberedande program då Lpf94 var 
den rådande läroplanen. Informanterna kommer hädanefter att benämnas som informant eller 
lärare och benämns aldrig med namn, ålder eller kön dels för att anonymisera informanterna 
och försvåra för andra att identifiera dem (Vetenskapsrådet, 2002), men också för att inte låta 
sådana aspekter påverka hur resultatet och studien tolkas och uppfattas. Informanterna 
kommer inte heller tillskrivas några fiktiva namn eller andra beteckningar för att särskilja 
dem. Rapporteringen bygger på informanternas individuella formuleringar men resultatet 
rapporteras utifrån ett holistiskt perspektiv. Individuella aspekter hos varje informant kan 
urskiljas och beskrivs men en gestaltning av varje enskild informant bedöms irrelevant. 
 
Då studien specifikt inriktas på gymnasielärare i svenska och deras tolkning och praktiska 
tillämpning av ämnesplanen för Svenska 1 blir urvalet av informanter selektivt. Eftersom en 
kvalitativ studie syftar till att beskriva individers uppfattningar av olika skeenden bör urvalet 
alltid vara selektivt och inte slumpmässigt (Svenning, 2003). Trost (2010) skriver också att 
representativa urval är helt ointressanta när det gäller kvalitativa intervjuer som inte syftar till 
att frambringa någon statistisk kunskap. Ämnet som ska studeras fodrar informanter inom en 
viss ram. Det är inom denna givna ram man kan hitta mönster och variationer. 
 
Hur stort urvalet ska vara beror på studiens syfte. Det ska vara tillräckligt stort för att kunna 
bidra till en holistisk överblick men samtidigt ska viktiga individuella egenskaper hos varje 
informant kunna urskiljas (Trost, 2010). Urvalet av fyra gymnasielärare som informanter 
bedömdes vara tillräckligt för att uppnå studiens syfte. Enligt Svenning (2003) är det dock 
viktigt att komma ihåg att informanterna inte kan representera någon absolut skildring av 
verkligheten. De bidrar med insyn i just deras verksamhet och tankevärld. 

4.4 Genomförande 
Svenning (2003) betonar vikten av att vara informerande men ändå kort och koncis vid 
kontakt med informanterna. I detta fall tillfrågades informanterna personligen om en eventuell 
medverkan samt informerades översiktligt om studien en tid innan intervjuerna var tänkta att 
genomföras. Senare kontaktades informanterna igen för att bekräfta deltagandet och boka 
tider för intervjuerna. När bekräftelse mottagits och intervjutider bokats meddelades 
informanterna mer utförligt om studiens syfte, enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer (2002) angående informations- och samtyckeskrav, samt om vilka förberedelser de 
själva kunde bidra med inför intervjun, till exempel att gå igenom sin kursplanering för 
Svenska 1 och även gärna ta med den till intervjun. 
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Intervjuerna genomfördes under en tvåveckorsperiod. Varje intervju tog mellan 45 och 60 
minuter. Genomförandet skedde på informantens arbetsplats och på en ostörd plats. Detta 
bedömdes vara lämpligast dels av praktiska skäl men också då det är en miljö informanten 
känner sig trygg i, vilket är viktigt i en intervjusituation (Trost, 2010).  
 
Respektive intervjutillfälle inleddes med en så kallad orientering (Kvale & Brinkmann, 2010) 
där själva situationen definierades, syftet förklarades kort, eventuella frågor besvarades och 
användandet av ljudupptagare togs upp. Alla informanter gav sitt medgivande till att intervjun 
dokumenterades med ljudupptagare samt att anteckningar togs. Alla fyra intervjuer följde 
ungefär samma mönster eftersom intervjuguiden användes. Merparten av tiden gick åt till 
informanternas beskrivningar av sina tolkningar och handlingar. Vid några tillfällen ombads 
informanterna att utveckla sina svar när deras åsikter/poänger/ståndpunkter inte helt framgick 
eller när samtalet tog nya intressanta vändningar.  

4.5 Analys av data 
Som tidigare nämnts i avsnitt 4.2 analyseras data i studien på ett kvalitativt sätt. Som ett 
komplement till det hermeneutiska vetenskapliga förhållningssättet och läroplansteorin (se 
nästa avsnitt) används även Grounded Theory (eller Grundad teori som det kommer benämnas 
hädanefter) som en kvalitativ analysmodell av data. Svensson och Starrin (1996) skriver att 
det mest centrala i Grundad teori är just att data ska styra teorin och att forskaren ska försöka 
ha ”så få förutfattade meningar som möjligt” (Svensson & Starrin, 1996, s. 106). Det som 
främst krävs är ett öppet sinne, både vad gäller forskningsansatsen i stort och inför var studien 
kan hamna, alltså att inte leda resultatet till en redan förbestämd slutsats. I denna studie fanns 
redan ett uttalat syfte men ingen förutbestämd tes att bevisa eller teori att förhålla sig till. 
Informanternas utsagor har styrt resultat och analys och till viss del även den teoretiska 
bakgrunden. 
 
Enligt Gustavsson (2003) bygger Grundad teori på ”att kunna analysera och abstrahera 
mönster och sammanhang ur sina data och en förmåga att lyfta analysen från den konkreta 
empiriska nivån” (s. 215). Att från data kunna se mönster och utveckla någon form av teori 
görs i Grundad teori genom så kallad kodning. I praktiken handlar det om att bearbeta data, 
fördjupa förståelsen, utveckla teorier och att dela in data i kategorier utefter gemensamma 
faktorer och skillnader. I denna studie behandlades data från varje informant först individuellt. 
Detta gjordes för att kunna kategorisera, urskilja mönster och se vilka kategorier som 
utkristalliseras hos varje enskild informant. Sedan gjordes en jämförelse mellan 
informanternas utsagor för att på så vis få fram gemensam data hos dem alla som kan bilda 
kategorier. Även avvikande kategorier hos enskilda informanter har till viss mån fått 
betydelse för resultatet eftersom de fungerar som en kontrast till helheten, det holistiska 
synsättet som hermeneutiken bidrar med. Nästa steg är att arbeta fram kärnkategorier eller 
huvudkategorier. Detta kräver ”kreativt tänkande kring koderna”, skriver Hartman (2001, s. 
83). I detta fall blev huvudkategorierna synbara tidigt. Det var de åsikter som informanterna 
uttryckte återkommande och mest utförligt. För att kunna urskilja huvudkategorier 
kategoriserades informanternas åsikter under vissa rubriker. Intervjuguidens struktur bidrog 
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till namngivningen av huvudkategorierna. På detta sätt illustrerades informanternas åsikter 
och tankar om ett visst fenomen tydligt. När kärnkategorierna växt fram ur insamlad data är 
det dags för en sortering. ”Den teoretiska sorteringen organiserar materialet och gör det till en 
meningsfull helhet av ett antal tillsynes orelaterade kategorier. Den teoretiska kodningen 
identifierade relationerna mellan kategorierna och sorteringen” (Gustavsson, 2003, s. 228). 
Resultatet av sorteringen är att en djupare förståelse för data och materialet uppstår. Hartman 
(2001) uttrycker att ”sortering av idéer är ett pusslande” (s. 90). Det handlar mycket om att 
jämföra, testa sig fram och stegvis färdigställa pusslet, bit för bit. I denna studie handlade 
sorteringen främst om att reda ut och tydliggöra vad informanterna faktiskt tycker i de olika 
huvudkategorierna. Efter sorteringen går konturerna av studiens kärna att urskilja. Gustavsson 
(2003) och Svensson och Starrin (1996) säger att det är först efter detta steg som ens resultat 
eventuellt ska kopplas till annan forskning och litteratur. I detta fall har bakgrundsavsnittet till 
viss del valts beroende av intervjuernas resultat.  

5 Teori 

För att uppnå syftet med studien bedömdes läroplansteori vara lämplig att tillämpa. Nedan 
presenteras en kort introduktion till läroplansteori samt en förklaring till begreppet 
determinanter.  

5.1 Läroplansteori  
Fokus i denna studie är en ämnesplan och därför blir ett läroplansteoretiskt perspektiv också 
viktigt. I centrum av läroplansteori står läroplanen, dock som ett vidgat begrepp som 
innefattar vilken kunskap som anses som giltig och hur den ska undervisas. Läroplanen 
reflekterar också samtidens politiska tankar och idéströmningar om kunskap och värderingar 
(Stensmo, 1994): ”Ett samhälles val av läroplan bestäms av historiska, ekonomiska, sociala 
och kulturella omständigheter” (s. 18). Linde (2012) definierar läroplansteori på liknande sätt: 
”Läroplansteori handlar om vad som väljs ut som giltig kunskap att lära i skolan och vilka 
mekanismer som verkar på skilda nivåer i systemet för att vissa innehåll lyfts fram” (s. 100). 
Läroplaner idag anger vilket innehåll kurser ska ha, vad syftet och målet är med innehållet 
samt när och hur kursen ska bedrivas. Det yttersta ansvaret hamnar dock på läraren. 
Wahlström (2015, s. 95) konstaterar följande: 

Lärarens avgörande betydelse för skolans och undervisningens kvalitet har också aktualiserat 
lärarens roll som läroplansaktör, den som ytterst ansvarar för läroplanens måluppfyllelse. Ett 
sådant ansvar är helt avhängigt ett upplevt och uppfattat ägarskap av dess idé, innehåll och 
former […] I det professionella uppdraget som lärare ingår att verka som läroplansexpert. 

 
Oavsett läroplanens intentioner är det läraren som realiserar den i klassrummet. Linde (2012) 
säger, som tidigare nämnts, att lärare har ett frirum där de medvetet kan välja vad de vill 
förmedla, alltså vilket stoff som kursen kommer innehålla.  
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5.1.1 Determinanter 
För att förklara vad som påverkar lärare i deras attityd till läroplanen och beslut angående 
stoff och metod kan man ur ett läroplansperspektiv använda begreppet determinanter. Linde 
(2012) definierar determinanter som ”bestämmande faktorer som styr mänskliga handlingar” 
(s. 70). Det kan både vara inre faktorer, såsom ”individens preferenser” och ”yttre faktorer 
som är samhälleligt och strukturellt beroende” (Linde, 2012, s. 71). Vidare presenterar och 
diskuterar han determinanter utifrån filosofens Georg Henrik von Wrights handlingsteori: 

• Wants eller önskningar, vad den handlande vill uppnå med sitt handlande.  
• Duties, vilka refererar till den handlandes uppfattning om sin plikt och sina rollförväntningar, 

vad hon förväntas göra och som i omvärldens ögon är legitimt att göra.  
• Abilities, som är frågan om vad en handlande kan göra. Det är lätt att vilja handla på ett visst 

sätt men det är meningslöst att planera det om handlingen ligger utanför vad den handlande 
förmodas gå iland med.  

• Possibilities, som handlar om yttre betingelser och begränsningar. (Linde, 2012, s. 70) 

Dessa fyra ovanstående determinanter påverkar hur läraren tolkar och tillämpar ämnesplanen. 
En lärare kan ha preferenser för en viss typ av kunskap och vill således förmedla denna. Detta 
påverkar i förlängningen hur läraren tolkar ämnesplanen. De förväntningar och plikter som 
kommer med lärarrollen har även inverkan liksom lärarens kompetens och förmågor, abilities. 
Utöver det tillkommer den rådande situationens möjligheter och begränsningar. Då denna 
studies fokus ligger på hur lärare tolkar och tillämpar ämnesplanen för Svenska 1 lämpar sig 
läroplansperspektivet att applicera, speciellt termen determinanter då dessa kan tydliggöra vad 
som påverkar informanternas attityd till, och beslut kring, ämnesplanen för Svenska 1.  

6 Resultat 

I detta avsnitt presenteras det empiriska material som är resultatet av de intervjuer som 
genomförts. Inledningsvis behandlas lärarnas utsagor om deras tolkning ämnesplanen följt av 
deras tillämpning av den. Avsnittet avslutas med aspekter lärarna uppger påverkar designen 
av kursen Svenska 1. 

6.1 Lärarnas tolkning av ämnesplanen  

6.1.1 Allmänna åsikter 
Överlag har informanterna en positiv inställning till ämnesplanen. De alla är av åsikten att den 
blivit mer tydlig och mer konkret än den tidigare kursplanen för Svenska A som upplevdes 
som luddig och alltför generell. Det centrala innehållet listar tydligt vilka moment som ska 
behandlas och kunskapskraven anger vad som ska bedömas. Målen upplevs vara tydligt 
kopplade till kraven. Vidare upplevs det centrala innehållet bidra med en röd tråd genom alla 
kurser i svenska. En informant är mycket positiv till den förändring ämnesplanen har bidragit 
med och uttrycker det på följande sätt: ”Man har uppgraderat svenskan som ämne. Svenskan 
har fått en själ”. Två informanter uttrycker åsikter att ämnesplanen har ändrat svenskämnets 
karaktär. En informant är väldigt positiv till förändringen. Svenskan som ämne upplevs ha 
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blivit tydligare, ämnesplanen har underlättat för läraren och bidragit till att öka likvärdigheten. 
De övriga två informanterna anser inte att svenskämnet har ändrat karaktär. Essensen är 
fortfarande densamma: ”Tala, läsa, skriva”.  
 
Vad gäller ämnesplanens innehåll anser informanterna att det inte skiljer sig mycket från 
innehållet i kursplanen för Svenska A under Lpf94, dock är det mer konkretiserat. 
Informanterna beskriver det också som att en del innehåll flyttats mellan kurserna, jämfört 
med Lpf94s kursplaner i svenska. Det råder en samstämmighet hos informanterna vad gäller 
ämnesplanens tyngdpunkt. Flera av dem nämner till och med exakt samma fras som nämnts 
tidigare: ”Tala, läsa, skriva”. Enligt informanterna är muntligt och skriftligt språk i fokus och 
speciellt språkanpassning gentemot mottagare, vare sig det gäller vetenskapligt skrivande, 
litterär analys eller muntliga framträdanden. Eleverna ska kunna situationsanpassa sitt språk 
och variera svårighetsgrad. Vidare ska de också kunna skriva ”subjektslöst” som en informant 
säger, alltså att gå ifrån personliga upplevelser till att kunna referera andras. 
 
Det är två stora skillnader mellan ämnesplanen för Svenska 1 och kursplanen för Svenska A 
som alla informanter betonar. Den första är det fokus på mer akademiskt förberedande, 
vetenskaplig svenska och tekniskt skrivande som ämnesplanen för Svenska 1 har. Det andra 
är att mindre tyngd ges åt vad informanterna kallar lustläsning alltså att läsa för nöjes skull, 
vilket kan kopplas till begreppet estetisk läsning (se avsnitt 3.7.1) och skapandet av fria texter. 
Informanternas åsikter kring detta skiljer sig åt. En är positiv till svenskämnets nya inriktning 
då fler människor, enligt informanten, faktiskt har nytta av sådan svenska. De övriga 
informanterna ser denna förändring som en negativ aspekt av ämnesplanen då lustläsning och 
fritt skrivande upplevs vara en viktig del av svenskämnet. 

6.1.2 Fördelar med ämnesplanen 
Informanterna trycker alla på den tydlighet som ämnesplanen har bidraget med, något som 
även behandlades i deras allmänna åsikter om ämnesplanen. ”Struntet”, som en informant 
uttryckte det, är borttaget och det står tydligt vad som ska göras och vilka moment som ska 
genomföras under en kurs. Vidare uttrycks gillande för att kraven skärpts. Kunskapskraven 
passar nu till bättre till ämnesplanen. Två informanter anser även att Svenska 1 har mer fokus 
på nutid än vad dess föregångare hade. Ett exempel som en informant gav var att Antiken och 
Myter och motiv behandlades i Svenska A vilket det inte gör i Svenska 1. Den nya 
ämnesplanen ger bättre förutsättningar att använda aktuella händelser, media och texter i 
undervisningen. 

6.1.3 Nackdelar med ämnesplanen 
Den främsta nackdelen med ämnesplanen anser informanterna vara hur mycket som ska 
behandlas under kursens gång. Intentionen med det centrala innehållet anses vara bra men 
tidsramen är för snäv. Tre av de fyra informanterna läser så kallad koncentrationsläsning med 
sina elever, det vill säga att Svenska 1 genomförs på en termin istället för två. Detta nämner 
de påverkar kursens innehåll mycket. Allt i det centrala innehållet hinner kanske inte 
behandlas eller så blir det ”snuttifierat” som en informant uttrycker det. På grund av att tiden 
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är knapp blir det upp till enskild lärare att avväga vad som ska fokuseras mer respektive 
mindre på. 
 
En annan nackdel som tre informanter beskriver är att läsning av skönlitteratur samt det fria 
skrivandet inte betonas, vilket nämnts tidigare. De tre informanterna tycker det är bra träning 
för eleverna att få läsa och skriva olika texttyper av mer praktisk och akademisk natur, men att 
det skönlitterära och fria skapandet ändå behövs i svenskämnet. En informant är av motsatt 
åsikt och uttrycker det som följande: ”Skönlitteratur i all ära men det går att leva utan […] Jag 
tycker det är långt mycket viktigare att läsa DN eller den typen av texter”. Vidare säger 
informanten att det är en tolkningsfråga, som det är upp till varje lärare att avgöra, vad 
ämnesplanen faktiskt säger om frågan gällande skönlitteratur.  

6.1.4 Ämnesplanens möjligheter och begränsningar 
Informanterna uppger att ämnesplanen öppnar för möjligheter snarare än begränsar. De alla 
upplever ämnesplanen att vara anpassningsbar. Det går att genomföra mycket inom ramen för 
ämnesplanen. Läraren har friheten att designa kursen efter elevernas kunnande och behov 
samt de olika förmågor de behöver utveckla. Det centrala innehållet upplevs bidra med stöd. 
En informant uttryckte det som att den ger konkreta tips på moment som annars kanske hade 
missats. En annan informant sa följande: ”Det finns vissa rubriker och saker man ska göra 
men det kan man ändå göra på olika sätt”. Utöver anpassningsbarheten anses även 
ämnesplanen vara väl avgränsad och ha en tydlig ram. ”Det går inte att hitta på vad som 
helst”, som en informant uttryckte det. Det finns en samstämmighet om vad som ska 
genomföras och vad som är tanken bakom, alltså ämnesplanens riktning och intention. Detta 
anser informanterna bidra med mer likvärdighet jämfört med Lpf94 som informanterna 
upplevde som för generell och luddig. En begränsning som alla informanterna tar upp är 
koncentrationsläsningen, som nämnts tidigare, det vill säga att eleverna läser Svenska 1 på 
endast en termin. Koncentrationsläsningen i sig är inte direkt kopplat till ämnesplanen utan är 
ett val gjort av skolan men tillsammans är de inte en optimal kombination, enligt lärarna. 
Informanterna uttrycker att det blir svårt att hinna med alla moment i det centrala innehållet. 
En del moment skulle behöva beröras flera gånger under terminen men tidsbristen gör det till 
en omöjlighet, säger en informant. 

6.1.5 Frihet respektive styrning 
En informant anser att ämnesplanen ger lärare ett innehåll med tydliga ramar men samtidigt 
frihet att tillämpa detta hur läraren vill. Den friheten, uppger informanten, är väldigt viktig 
samtidigt som konkretiseringen är välkommen. Vidare säger informanten att ämnesplanen ger 
lagom mycket styrning. ”Det finns plats för mig och mitt innehåll”. En annan informant 
känner sig också fri och inte mycket styrd. Det som styr främst, anser informanten, är det 
nationella provet. ”Det stramar åt det lite mot ett mer vetenskapligt förhållningssätt. Man 
jobbar mot det målet”. Vidare känner informanten att ämnesplanen lämnar möjligheten att 
välja ämnesinnehåll åt läraren. Läraren är fri att lägga in egna moment och avgör vilka 
moment som ska genomföras, hur de ska genomföras och hur mycket tid som ska ägnas på 
dem. ”Ämnesplanen säger vad man ska behandla, men inte hur mycket”, säger informanten 
och uppger att det ger läraren frihet. En informant är av motsatt åsikt och säger att 
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ämnesplanen styr ganska mycket. Med nuvarande ämnesplan får läraren egentligen konkreta 
moment som ska genomföras, så var det inte tidigare, i alla fall inte den omfattningen, säger 
informanten. Dock tillägger informanten följande: ”Men jag kan ändå göra det till mitt. Man 
får rubriker men kan välja innehållet”. Så en viss frihet finns ändå. Den sista informanten 
tycker om ämnesplanen och anser att den ger enormt mycket frihet. ”Det är bara att titta på 
centralt innehåll. Vad finns det för begränsning i det egentligen? Enorma valmöjligheter både 
för mig och eleverna”.  

6.2 Lärarnas tillämpning av ämnesplanen 

6.2.1 Kursens innehåll  
Vad gäller kursdesign finns variationer mellan det informanterna uppger. De har alla gjort 
olika val, lägger vikt vid olika saker och disponerar kursmomenten olika. Dock går en tydlig 
gemensam struktur ändå att urskilja. De alla arbetar med att skriva olika texttyper, främst med 
fokus på vetenskapligt och tekniskt skrivande. Exempel som nämns under alla intervjuer är 
vetenskaplig rapport, argumenterande text, referat samt någon form av tidningsartikel (till 
exempel krönika, insändare, reportage). I anslutning till moment som dessa behandlas också 
ofta källhantering och källkritik. 
 
Alla informanter arbetar också med läsning av olika typer av texter. Ofta är det texter av mer 
vetenskaplig typ, många gånger kopplat till det vetenskapliga skrivandet. Målet med det, som 
en informant beskriver det, är att dels öka läsförståelsen, men också att eleverna ska få tillfälle 
att läsa olika slags texter och lära sig hantera andras texter. Annan typ av läsning som alla 
informanter har med i sin kursplanering är läsning av romaner och noveller.  
 
Vidare arbetar de alla med olika former av muntlig framställning. Något de alla nämner är 
argumenterande presentationsteknik. Språkriktighet nämns också av flera informanter, dock 
inte som ett eget moment utan mer som ett återkommande inslag i samband med andra 
skriftliga moment. Alla informanter säger att de utgår från ämnesplanen och 
kommentarmaterialet vid planering av kursen. Två berättar också att läromedel, till exempel 
Svenska Impulser, fungerar som ett gott stöd för kursdesignen, både vad gäller val av 
kursmoment men också arbetssätt. Andra moment som nämns av alla informanter är att arbeta 
med film samt språksociologi. 
 
En informant uttrycker att under kursens gång kan det behövas en paus från det vetenskapliga 
och tekniska skrivandet. Då brukar läraren låta eleverna arbeta med bland annat poesi och att 
skriva mer personliga texter, exempelvis novellskrivning som läraren nämner. Läraren 
förklarar att oavsett vad eleverna skriver, vetenskapligt eller inte, är skrivprocessen 
fortfarande i fokus, vilket är det viktigaste. En annan informant berättade det motsatta, att det 
inte finns plats för den typen av fritt skrivande i Svenska 1 och att det inte heller ska 
behandlas enligt ämnesplanen. Novellskrivning hade denna lärare som kursmoment i Svenska 
A men valde att kapa detta vid övergången till Svenska 1.  
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En informant arbetar mycket med elevinflytande och låter eleverna till viss del styra hur 
momentfördelningen för kursen ska se ut. Läraren har ett planeringsunderlag som ska göras, 
men eleverna kan bidra med hur moment ska genomföras, vad de tycker är intressant och vad 
de anser sig behöva mest. Utefter vad eleverna säger gör läraren en tids- och 
momentplanering, en kursdesign. Informanten betonar vikten av att vara flexibel, att revidera 
under kursens gång och att ha formativ bedömning i åtanke. Poängen är, säger läraren, att 
eleverna ska få öva på sina svagheter, inte bara visa sina styrkor. Även andra informanter 
uttrycker vikten av att tid avsätts till formativ bedömning och respons. En informant säger att 
vissa saker, såsom respons, muntliga presentationer och även boksamtal är moment som tar en 
stor portion tid av kursen, men att det är för viktigt att hoppa över. 

6.2.2 Lärarnas kursdesign i förhållande till ämnesplanens centrala innehåll 
Alla informanter anser att de behandlar alla punkter i det centrala innehållet. Punkterna 
behandlas på olika sätt och i varierande omfattning men de är en del av kursen. 
”Ämnesplanen är det man utgår från och ser därför till att få med det i kursen”, som en 
informant uttrycker det. Vidare anser flera av dem att ämnesplanen är heltäckande, alltså att 
det går att hitta stöd i ämnesplanen för det man vill genomföra. En informant säger att det 
också handlar om hur ämnesplanen tolkas, vilket är individuellt.  
 
En informant säger att det inte finns plats i kursen för moment utöver det centrala innehållet 
”Man måste planera rätt så väl för att faktiskt få in allting”. Dock nämner två andra 
informanter att de har moment i sin kursplanering som de anser står utanför ämnesplanen. En 
nämner lustläsning. Samma informant nämner poesi och låttexter. Läraren uppger att arbeta 
med den typen av text påminner elever att de omedvetet tar del av text hela tiden samt hjälper 
elever att se det fina i språket och att inte vara rädda för fint språk. Ytterligare en informant 
nämner poesi och uttrycker att det bör vara en del av svenskämnet även fast det inte specifikt 
nämns i ämnesplanens centrala innehåll. Informanten påpekar också att dikter fanns med på 
det senaste nationella provet för Svenska 1.  

6.2.3 Arbetsformer 
Enligt informanternas beskrivningar kan kursmomenten genomföras på en rad olika sätt. En 
informant förklarar det enkelt på följande vis: ”Man parar ihop ämnet med passande metod”. 
Gemensamt för alla informanter är att eleverna främst får arbeta individuellt men ibland även 
i par eller grupper. Grupparbete, förklarar en informant, är svårbedömt. Under koncentrations-
läsning av en kurs blir kursmomenten färre och således även bedömningsunderlaget. Just 
därför blir det väldigt viktigt med individuella examinationer. En informant som använder 
väldigt lite grupparbete säger att individuellt arbete inte hindrar arbetssamarbete. Vad gäller 
examinationsformer och arbetssätt försöker informanterna att variera sig. Två informanter 
uppger att tyngdpunkten under kursens lektioner ska vara elevaktivt arbete. Mer specifikt 
säger en informant att kursen ska vara maximum 25 procent lärarledd. Eleverna ska få öva, 
skapa eget och lära sig hantera andras texter i skolan.  
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6.3 Aspekter som påverkar kursdesignen 
Utgångspunkten för designen av kursen Svenska 1 uppger alla informanter är ämnesplanen 
och det tillhörande kommenterande materialet. De alla säger dock också att det finns flera 
andra aspekter som måste tas i beaktning. De vanligaste åsikterna presenteras nedan.  

6.3.1 Tid 
Enligt informanterna måste tidsaspekten tas i beaktning vid planering av en kurs. Dels hur 
kursen är planerad, alltså om den ska genomföras på en termin eller två. Tre av informanterna 
nämner vid flera tillfällen utmaningen i att genomföra Svenska 1 på endast en termin. De 
säger att de helt enkelt inte hinner lika många moment och med fyra lektioner i veckan kan 
det bli förödande för vissa elever, exempelvis de som är sjuka en lite längre tid. Ytterligare en 
tidsaspekt som lärarna måste ta hänsyn till uppger informanterna är hur kursdesignen påverkar 
deras yrkestillvaro. Mängden rättning och bedömning måste vara hanterbar.  

6.3.2 Gruppen  
Informanterna uttrycker att gruppen har stor betydelse för kursdesignen. Vilket 
gymnasieprogram som elever läser styr mycket liksom elevernas intressen. En informant 
använder exemplet att om eleverna går ett program med idrottsinriktning kan förslagsvis 
idrottsrelaterade texter användas vid referatskrivning och eleverna kan få läsa Jag är Zlatan 
(Zlatan Ibrahimović, David Lagercrantz) istället för Doktor Glas (Hjalmar Söderberg). 
Elevunderlaget får styra innehållet. En annan informant är inne på samma spår och säger att 
kursdesignen styrs mycket av programvalet. ”Svenskan måste in i ett större perspektiv”, säger 
informanten och förklarar att programmets inriktning ska genomsyra även de 
gymnasiegemensamma ämnena när tillfälle ges. Ibland handlar det också mycket om 
intressen, vad eleverna kan sedan tidigare och vad de gillar. Läraren gör en bedömning och 
ser tidigt tendenser i klassen vilket påverkar resterande kursdesignen, uppger en informant. 
 
En informant säger att Svenska 1 genomförs olika beroende på om eleverna går på ett 
yrkesförberedande program eller på ett studieförberedande program. Beroende på program så 
behöver eleverna olika saker. Läraren anser att på yrkesförberedande program har läraren ett 
större ansvar. Eleverna behöver mer individuell anpassning, mer styrning och mindre eget 
ansvar. Läraren exemplifierar och berättar att på yrkesförberedande program är käll-
hanteringen inte lika viktig och att de under kursens gång behandlar mer film än böcker. En 
liknande åsikt uttrycks av en annan informant som säger att vid undervisning på 
yrkesförberedande program måste kursen planeras annorlunda. Annan litteratur används och 
moment som egentligen tillhör Svenska 2 och 3, till exempel litteraturhistoria och praktiska 
texttyper såsom CV och personligt brev, plockas in, säger informanten. En annan informant 
säger något liknande, att elever på yrkesförberedande program behöver mer praktisk svenska, 
svenska som behövs i det vardagliga livet, än tekniskt skrivande med vetenskaplighet och 
källhänvisningar. Tre av informanterna anser att ämnesplanen för Svenska 1 egentligen inte 
passar för de elever som endast läser en kurs i svenska, alltså elever på yrkesförberedande 
program. En informant utrycker att Svenska 1 är en inledning som inte är komplett utan 
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fortsättningen, alltså kurserna Svenska 2 och 3. En annan informant säger att Svenska 1 på 
yrkesförberedande program egentligen borde ha en egen ämnesplan. 
 
Ytterligare en grupprelaterad aspekt är hur pass stor gruppen är och hur arbetsklimatet är i just 
den specifika gruppen. En informant berättar att om 34 elever från idrottsutbildningar är 
intryckta i ett klassrum gjort för maximum 30 personer begränsar det vad som kan göras på en 
lektion. Det blir högljutt, lätt stökigt och är alla elever närvarande räcker inte stolarna till alla 
ens. Informanten konstaterar dock att sådana aspekter inte påverkar momentplaneringen, 
momenten ska göras och tempot måste hållas. Däremot påverkar det hur de olika momenten 
utförs samt att läraren måste arbeta mer med själva arbetsklimatet. 

6.3.3 Bedömning 
Bedömningsaspekten är ständigt närvarande, säger en informant. Ibland mer och ibland 
mindre men den påverkar kursdesignen. Informanterna uttrycker att själva bedömnings-
processen dock har blivit bättre med Gy11. Kunskapskraven är tydligare än tidigare och 
lättare att illustrera för eleven. Denna tydlighet ökar den likvärdiga bedömningen, säger en 
informant. Vidare anser informanten att bedömningsaspekten ständigt måste tas i beaktning 
vid planering av en kurs. ”Vad måste jag göra? Var får jag mitt bedömningsunderlag? Vad får 
jag som bedömningsunderlag”? I realiteten hinns inte alla punkter av det centrala innehållet 
behandlas individuellt flera gånger, säger informanten. Lösningen, säger informanten, är att 
kombinera delar av det centrala innehållet, ju fler desto bättre, i samma kursmoment. Vissa 
saker behöver eleverna mer tid på sig att utveckla eller nöta in. Med den här kursdesignen kan 
undervisningen då återkomma till dessa saker genom att kombinera det i ytterligare ett 
kursmoment, alltså med andra punkter från ämnesplanen. 
 
Informanterna betonar hur viktig processen är vid bedömning. Alltså att elever ska få tid och 
möjlighet att förbättra sig under kursens gång. En informant säger att eleverna bör få chansen 
att testa varje förmåga flera gånger och att det sker progression under kursen. En annan 
informant säger följande: ”Tycker att de borde få lära sig först, inte bara visa vad de kan. Lära 
sig och sen tillämpa kunskapen. Annars blir det så att de med mest förkunskaper vinner och 
hur demokratiskt är det?”. Att allt ska vara processinriktat är dock bara en önskedröm, säger 
en annan informant. I verkligheten är det bara vissa moment som det finns tid till att repetera. 
Dock betyder detta fokus på processen, på elevernas utveckling, att bedömning måste ske 
löpande och att det som bedöms i slutet av kursen väger tyngre vid betygsättning, enligt en 
informant.  

6.3.4 Nationella provet 
Nationella provet beskrivs av informanterna som någon slags kompass. En vägvisare skickad 
från Skolverket. En informant uttrycker sig såhär: ”Nationella provet påverkar definitivt vad 
jag håller på med […] Jag vore ju idiot om jag inte hade olika texttyper, krönikor, 
debattartiklar, reportage, ja allt som jag med 99,9 procents säkerhet vet dyker upp på 
nationella provet”. En annan säger att när Gy11 hade implementerats, och innan det första 
nationella provet, visste lärare ingenting. Det denna lärare har lärt sig av de nationella proven 
sedan dess är bland annat hur viktig läsförståelse är. Eleven ska kunna förstå vad som står 
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exakt, vad som går att tolkas och skillnaden där emellan. Läraren anser att denna insikt har 
påverkat arbetssättet och i förlängning även kursdesignen. En annan informant tycker att 
nationella provet dessutom är en bra hjälp vid betygsättning i slutet av kursen och bidrar till 
en rättvis och likvärdig bedömning. 

6.3.5 Övrigt 
Annat som informanterna nämner påverkar kursdesignen, utöver ämnesplanen och det 
kommenterande materialet, är läromedel och aktuella händelser såsom nyheter och politik. 
Vikten av variation poängteras också, att både område och metod måste varieras under kursen 
så att det finns något för alla. 

7 Diskussion 

Detta avsnitt inleds med ett resonemang kring metodval för studien, både vad gäller teori och 
genomförande. Sedan diskuteras studiens resultat, dels ur ett generellt perspektiv, men också 
ur det mer specifika läroplansteoretiska perspektivet. Fokus ligger på begreppet 
determinanter. Avsnittet avslutas med sammanfattande slutsatser och förslag på vidare 
forskning.  

7.1 Metod 
Valet att använda ett hermeneutiskt förhållningssätt har satt ramarna för studien och påverkat 
både metod och resultat. Det är en avgörande faktor till förhållningssättet till studien i stort 
men även i val av tillvägagångssätt vad gäller datainsamling och genomförande. Ansatsen att 
ha ett öppet och objektivt förhållningssätt präglade intervjuerna och har förhoppningsvis 
bidragit till resultatet. Det holistiska synsättet har påverkat både resultat och analys där fokus 
ligger på en helhetsbild som målas av upp med hjälp av informanternas uppfattningar. Ett 
annat vetenskapligt förhållningssätt skulle kanske format studien annorlunda och i 
förlängningen även resultatet.  
 
Lämplig metod för att uppfylla syftet blev en kvalitativ intervjustudie. Den kvalitativa 
ansatsen tillät informanterna att dela med sig av sina åsikter om och tolkningar av 
ämnesplanen samt tillämpningen av denna. En kvantitativ studie hade inte kunna bidra med 
samma djupa förståelse utan hade gett en statistisk översikt vilket inte var avsikten med 
studien. Studiens syfte avgränsades till att använda lärarnas utsagor, alltså det lärarna delade 
med sig av under intervjuerna. Resultatet visar att undersökningens validitet är hög. 
Metodvalet har möjliggjort för undersökningen att mäta det avsedda. Det empiriska materialet 
består av just lärarnas utsagor om ämnesplanen för Svenska 1. Inga observationer har 
genomförts i denna studie. En observationsstudie hade kunnat ge valt ämnesområde nya 
perspektiv och resultatet hade inte behövt förlitas på utsagor. 
 
Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats. Det bedömdes vara lämpligt av 
praktiska skäl men också för det är en trygg miljö för informanten. Samtidigt kan det finnas 
nackdelar med att genomföra intervjuer på arbetsplatsen. Det är ingen neutral zon och platsen 
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kan påverka informanten, intervjuns innehåll samt min egen insats. I detta fall bedöms ändå 
platsen ha fungerat väl. Rummet var låst, avskilt placerat och ingen störde. Intervjuerna 
genomfördes på ett relevant och övervägt sätt för att stärka tillförlitligheten, reliabiliteten. 
Alla informanter bedömdes vara inställda på att seriöst och efter bästa förmåga bidra till 
studien och ingen föreföll ångra sitt deltagande eller vara obekväm med situationen. 
 
Trots att intervjuerna bedöms som väl genomförda och tillförlitliga finns det ändå faktorer 
som kan ha påverkat informanterna, intervjuerna och i förlängning även resultatet. Dessa 
faktorer måste belysas och tas i beaktning. Urvalet av informanterna är selektivt för att uppnå 
syftet med studien. Det selektiva urvalet är begränsande och blir mer styrt av den som väljer, i 
detta fall jag själv. Då jag under min studietid har arbetat som lärare på samma skola som 
informanterna och således känner dem påverkar situationen som helhet och interaktionen 
mellan mig och informanterna. Medvetenhet kring denna aspekt togs dock i åtanke och 
åtgärder togs av mig för att vara objektiv och för att inte låta förutfattade tankar eller åsikter 
styra intervjun eller dataanalysen.  
 
Även att informanterna arbetar på samma skola är viktigt att nämna. Detta innebär att de 
känner varandra, att de tillhör samma ämneslag och det går att anta att de har liknande 
arbetssituationer. Att svensklärare på samma skola kan ha diskuterat ämnesplaner med 
varandra kan konstateras vara rimligt. De kan således ha dryftat åsikter och utbytt tankar kring 
ämnesplaner i svenska och kanske även påverkat varandra. Men urvalet bedöms dock ändå 
vara lämpligt. Det är inte ett nationellt representativt urval, och det finns faktorer som kan ha 
påverkat informanterna, men det uppfyller ändå syftet i att ge insyn i hur några svensklärare 
tänker och resonerar kring ämnesplanen för Svenska 1.  
 
Att jag, som nämnts ovan, har arbetat som lärare i engelska och svenska under min studietid 
är ytterligare en faktor som måste uppmärksammas. Jag har aldrig undervisat i kursen 
Svenska 1 men genom utbildning och yrkesliv har jag min egen uppfattning om lärarrollen, 
svenskämnet och dess ämnesplaner. Ansträngningar har gjorts för att vara så öppen och 
neutral som möjligt. Allt för att inte låta min förförståelse påverka studien och således även 
stärka tillförlitligheten till studien och dess resultat. 

7.2 Resultat 
Intervjuerna med lärarna målar tillsammans upp en bild av ämnesplanen för Svenska 1, hur 
den tolkas av de yrkesverksamma lärarna i studien och hur den fungerar som utgångspunkt för 
kursdesignen. Ofta är lärarna samstämmiga i sina åsikter om ämnesplanen. Trots 
samstämmigheten hos lärarna finns det skillnader i hur de tolkat ämnesplanen. Detta lämnar 
också avtryck i hur kursen designas och genomförs med eleverna.  
 
Lärarnas positiva attityd gentemot ämnesplanen är uppenbar. Gy11 verkar ha bidragit med en 
efterlängtad konkretisering av styrdokumenten för svenska. Trots att själva kursinnehållet inte 
ändrats mycket, enligt lärarna, uppfattas ämnesplanen vara tydligare och det råder en 
samstämmighet om dess riktning och intention. Detta, säger lärarna, bidrar till att öka 
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likvärdigheten. Lpf94 uppfattades av dessa lärare som för generell och otydlig. Samma 
problem belystes av Gymnasieutredningen (SOU 2008:27). Ämnesplaner som var otydliga, 
alltför generella vad gäller mål och ämnesinnehåll hade resulterat i en gymnasieskola som inte 
var nationellt likvärdig. Det utredningen efterlyste, en kursplan som var tydlig och hjälpte till 
att stärka likvärdigheten, är vad den nya ämnesplanen har bidragit med enligt lärarna i denna 
studie. Denna konkretisering, eller tydlighet, är i sig ingen determinant enligt Lindes (2012) 
definition: ”bestämmande faktorer som styr mänskliga handlingar” (s. 70). Däremot är det 
rimligt att säga tydligheten bidrar till att stärka övriga determinanter (se avsnitt 5.1.1 för 
teoretisk genomgång av determinanter). Exempelvis anser lärarna att deras uppdrag är mer 
tydligt nu jämfört med innan Gy11. Alltså bidrar tydligheten till att definiera vad som är 
lärarens uppdrag, dess plikter, och vad som förväntas av läraren i rollen som undervisande 
lärare i Svenska 1.  
 
Lärarna är överens vad som är ämnesplanens essens. Flera nämner exakt samma fras: ”Tala, 
läsa, skriva”. Det är dock väldigt generella ord om en ämnesplan i svenska. Mer specifikt 
beskriver lärarna att svenskämnet genomgått en karaktärsförändring mot ett mer vetenskapligt 
håll. Utgångspunkten är följande ur ämnesplanen: ”Skriftlig framställning av texter för 
kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och 
textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang” (Skolverket, 
2011b, s. 162). Som nämnts tidigare (se avsnitt 3.7.1) förklarar också Skolverket att fokus i 
Svenska 1 inte ligger på skönlitterära texter. Detta har lärarna tagit till sig vilket framgår 
tydligt då de alla valt att arbeta mycket med olika vetenskapliga texttyper under kursens gång. 
Det ser det som sin plikt, alltså en determinant. Att alla lärarna har likartad uppfattning kring 
ämnesplanens tyngdpunkt och vetenskapliga inriktning bedöms inte vara förvånande. 
Skolverket (2011b) säger uttryckligen vad kärnan i svenskämnet är och vad tyngdpunkten i 
ämnesplanen för Svenska 1 ligger på. Skolverkets skrivningar är formulerade på sådant sätt 
att det inte lämnar stor tolkningsfrihet till lärarna i frågan. 
 
Det som också framkommer ur studiens resultat är att arbetet med olika texttyper är kopplat 
till det nationella provet i svenska. Lärarna förbereder sina elever för det som komma skall. 
Det nationella provet påverkar både kursdesignen och genomförandet och är en tydlig och 
stark determinant. Att nationella provet ses som en viktig del av kursen, om inte den 
viktigaste, är uppenbart. Lärarna ser det som sin plikt att förbereda eleverna för det. 
Nationella provet har alltså en hög status i svenskämnet. Det var bland annat det som 
Gymnasieutredningen (SOU 2008:27) efterfrågade och en del av det som Skolverket (2012) 
säger idag om nationella provets syfte, nämligen att ämnesplanen och nationella provet 
tillsammans ska stärka både svenskan som ämne och öka likvärdigheten. Denna studie 
representerar bara ett litet urval av svensklärare men om det nationella provet fungerar som en 
lika stark determinant nationellt sett torde det ha positiv inverkan på likvärdigheten. Klapp 
(2015) skriver att nationella prov är normerande och så verkar även fallet vara i denna studie.  
 
Då det vetenskapliga fått mer plats i ämnesplanen uppfattar vissa lärare att annat har fallit 
bort. Det som nämns mest är lustläsningen som kan kopplas till begreppet estetisk läsning. 
Även poesi nämns som ett kursmoment som lärarna saknar och anser vara viktigt. I 
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ämnesplanens centrala innehåll står följande som en egen punkt: ”Skönlitteratur, författad av 
såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer”. Vidare säger Skolverket (u.å.) att 
litteraturstudier har en mer framträdande roll i Svenska 1 ämnesplan än i den tidigare 
kursplanen för Svenska A. Detta främst eftersom många elever idag endast läser en kurs i 
svenska. Termen litteraturstudier är dock bred. Litteratur kan innebära annat än skönlitteratur 
såsom biografier, texter av journalistisk typ eller regelrättig facklitteratur. Men skönlitteratur 
har en egen punkt i det centrala innehållet. Skönlitteratur ska alltså behandlas under kursens 
gång. Ändå uppfattar majoriteten av lärarna, och uttrycker sitt missnöje över, att skönlitteratur 
har låg prioritet i Svenska 1. Missnöjet kan möjligtvis förklaras med att läsning av 
skönlitteratur, främst estetisk sådan, är en personlig preferens hos flera av lärarna i studien. 
De vill arbeta med det i undervisningen men utifrån deras tolkning av ämnesplanen känner de 
sig begränsade att göra det. En determinant påverkas således av en annan. En informant 
uttrycker i frågan om skönlitteratur att lärarens personliga tolkning av ämnesplanen är 
avgörande. Varför de alla tolkar ämnesplanen på liknande sätt gällande skönlitteratur kan ha 
flera möjliga orsaker. Det kan bero på hur ämnesplanen är formulerad. Det faktum att de 
arbetar på samma skola kan också påverka deras tolkningar. Lärare samarbetar i alla möjliga 
konstellationer, inklusive så kallade ämneslag där ämnesplaner kan ha diskuterats. Det kan 
också vara så att ämnesplanens vetenskapliga betoning dominerar och att den mer kreativa 
svenskan således får stå i bakgrunden. En annan möjlig förklaring är lärarna utifrån 
ämnesplanen och kunskapskraven tolkar det som att svenskämnet sedan reformen har mer 
fokus på efferent än estetisk läsning, precis som Lundström et al. (2011) uppger. Det är 
kanske inte på det sättet lärarna vill arbeta med skönlitteratur och att de känner sig begränsade 
av ämnesplanens formuleringar. De efterfrågar i intervjuerna starkare betoning på läsning av 
skönlitteratur, men det är kanske mer estetisk läsning av skönlitteratur de egentligen 
efterfrågar?  
 
Majoriteten av alla gymnasieelever idag läser endast en kurs i svenska som nämnts tidigare. 
Skolverket säger att ämnesplanen för Svenska 1 därför också är anpassad efter det 
(Skolverket, u.å.). Tre av fyra lärare i studien anser dock att ämnesplanen inte passar på de 
yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Det är viktigt att påpeka att ingen av lärarna i 
studien undervisar eller har undervisat Svenska 1 på yrkesförberedande program utan att deras 
erfarenhet av svenskundervisning på yrkesförberedande program hämtas från tiden med 
Lpf94. Överlag anser lärarna att gruppen är avgörande för kursdesignen. Elevunderlaget styr 
innehållet. Gruppen skulle således kunna kallas en determinant då den är så pass avgörande 
för kursens utformning. Beroende på gruppen anser sig lärarna ha vissa möjligheter och 
begränsningar. Den allra viktigaste gruppaspekten verkar vara just programvalet enligt dessa 
lärare. Själva kursinnehållet (val av text, roman, film och dylikt) anpassas av läraren beroende 
på gruppen, vilka förkunskaper de har samt deras intressen. Men skillnaden mellan yrkes- och 
studieförberedande program är betydligt mer markant än så. Det lärarna beskriver av Svenska 
1 på ett yrkesförberedande program respektive på ett studieförberedande program är två 
väldigt olika kurser. En lärare uppger till och med att Svenska 1 på yrkesförberedande 
program borde ha en egen ämnesplan. Detta är problematiskt och frågan är hur det påverkar 
likvärdigheten. Det kan i praktiken innebära att elever på yrkes- och studieförberedande 
program läser olika variationer av Svenska 1, men bedöms enligt samma kunskapskrav och 
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samma betygsskala. Att lärare i praktiken väljer att tolka och tillämpa ämnesplanen olika 
beroende på grupp visar vilken avgörande determinant gruppen är för lärarnas undervisning. 
 
Det framgår också tydligt att lärarna väljer att utnyttja rätten att ta upp moment utanför det 
centrala innehållet men som ändå kan underordnas ämnet svenska. Detta trots att de uttrycker 
att det är svårt att hinna med hela det centrala innehållet under kursen. Lärarna vill och anser 
att vissa moment bör vara en del av svenskämnet och genomför således dessa moment i 
undervisningen. Kanske på bekostnad av det centrala innehållet. Tydligast blir det när lärarna 
diskuterar att använda ämnesplanen på yrkesförberedande program. Enligt majoriteten av 
lärarnas tolkningar är ämnesplanen inte tillräcklig om eleverna endast läser en kurs i svenska, 
vilket de flesta av alla gymnasieelever gör idag. Lärarna väljer då att lägga in andra moment, 
som de anser vara viktiga. Determinanten wants går alltså att urskilja. Men även duties då 
lärarna uttrycker sig i ordalag som att det är deras plikt att elever som bara läser Svenska 1 
också ska ha behandlat moment som de anser stå utanför det centrala innehållet. Moment de 
anser är viktiga för elevernas framtid. Palo och Manderstedt (2011) var inne på samma spår 
och menade att de utifrån kunskapskraven för Svenska 1 fick bilden att elever på 
yrkesförberedande program riskerade att lämna gymnasieskolan ”utan att behärska skrivande i 
en kommunikativ och funktionell mening” (s. 105). Lärarna i studien är således inte ensamma 
i sina tolkningar kring att ämnesplanen inte är optimalt utformad för de elever som endast 
läser Svenska 1. 
 
Av intervjuerna framgår det att bedömning är en aspekt som lärarna ständigt har i åtanke vid 
designprocessen. Det fungerar väl tillsammans med Skolverkets råd (avsnitt 3.5) där det sägs 
att det är så lärare bör arbeta. Lärare ska planera för bedömning och för varje punkt i det 
centrala innehållet måste eleverna i någon form få visa sina kunskaper. Bedömning kan 
konstateras som en determinant som styr lärarnas kursdesign. Det är en förväntad del av 
lärarrollen och lärarna ser det som en plikt. Den nya ämnesplanen har klart underlättat 
bedömningsarbetet för lärarna i studien. De tycker alla att kunskapskraven är tydligare och 
mer tillgängliga för eleven. Ur bedömningssynvinkel är detta bra då det hjälper till att öka 
likvärdigheten. Lärarna i studien uppger att de gärna vill arbeta med formativ bedömning och 
betonar hur viktig själva utvecklingsprocessen är. Dock känner sig lärarna begränsade, främst 
av tidsaspekten som det verkar. Tiden är knapp och de måste se till att ha tillräckligt med 
bedömningsunderlag vid betygsättningen i slutet av terminen. Detta lämnar lite utrymme för 
att arbeta med formativ bedömning. Missnöjet vad gäller tid, och då främst koncentrations-
läsningen, märks tydligt hos vissa av lärarna. Koncentrationsläsningen är ett resultat av lokala 
beslut, inte något direktiv från Skolverket eller något direkt kopplat till ämnesplanen. Men 
detta påverkar i förlängningen hur lärarna arbetar med ämnesplanen och själva kursdesignen. 
Lärarna beskriver att de knappt hinner med det centrala innehållet. Tid kan således 
konstateras vara en determinant. Tid är en begränsning som lärarna måste anpassa sig efter 
vid planering och genomförande.  
 
Lärarna anser att de under kursens gång berör alla punkter från det centrala innehållet. Ofta i 
kombination med varandra för att tidseffektivisera. De försöker variera arbetssättet och 
examinationsformer och para ihop det aktuella momentet med en passande metod. Alla lärare 
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uttrycker en viss avoghet gentemot examination i form av grupparbete. Skolverket (2011b) 
uppmuntrar samarbete och säger att elever ska få arbeta både självständigt och tillsammans 
med andra. Hur grupparbete ska se ut i praktiken är naturligtvis en tolkningsfråga. Dessa 
lärare väljer att inte ha examinationer i grupp då det anses försvåra bedömningsaspekten. 
Bedömning, som konstaterats tidigare som en stark dominant, rankas alltså som mer viktig än 
att använda grupparbete som metod.  
 
Lärarna uppger att arbetsområdena skriva och tala får mest tid under kursen. Mer specifikt får 
skrivmoment av vetenskaplig karaktär mycket tid. Flera av lärarna har som sagt det nationella 
provet i åtanke och vill, inom den snäva tidsramen, hinna förbereda eleverna för det. Minst 
tid, som ett eget moment, får bland annat språkriktighet och grammatik. Men med tanke på 
mängden vetenskapliga texter elever ska bekanta sig med berörs nog språkriktighet och 
grammatik ändå. Alla lärare uppger att språksociologi är det moment som får minst tid, och en 
tolkning av informanternas utsagor säger att det rankas som minst viktigt också. Skolverket 
(u.å.) å andra sidan uppger att språksociologi betonas mer i denna ämnesplan än i 
föregångaren, kursplanen för Svenska A. Språksociologi anses vara viktigt av demokrati- och 
jämställdhetsskäl. Dock rangordnar inte Skolverket det centrala innehållet och lärare är fria att 
behandla varje moment hur de vill. Grettve et al. (2014) skriver också att alla moment inte 
behöver behandlas med samma djup. Varför alla lärare i studien anger språksociologi som det 
moment som får minst tid är svårt att svara på. Ämnesplanen lämnar som nämnts tidigare 
utrymme för lärarna att tolka och bestämma själva. Att alla lärare resonerar på liknande sätt 
pekar dock på att mer ligger bakom. En möjlig förklaring kan vara det nationella provet. 
Fokus där är ofta olika texttyper, inte språksociologi. Om så är fallet är det nationella provet 
en så pass stark determinant att den påverkar ett obligatoriskt kursmoment från ämnesplanens 
centrala innehåll. En lärare nämner dock att språksociologi borde ligga i en senare svenskkurs 
vilket pekar på att det är lärarens egna preferenser som styr att språksociologi anses som ett 
mindre viktigt kursmoment i Svenska 1 och således får mindre plats i kursdesignen. Om det är 
andra determinanter, lärarnas tolkningar av ämnesplanen och det centrala innehållet eller 
lärarnas egna preferenser som styr vad gäller språksociologin är svårt att avgöra, dock är de 
alla plausibla förklaringar.  
 
Lärarnas beskrivningar av deras tolkningar av ämnesplanen för Svenska 1 är oftast 
samstämmiga. Skillnader finns dock. Även om denna studie främst syftar till att beskriva en 
mer holistisk syn av resultatet fungerar avvikande åsikter som en kontrast som kan vara av 
intresse då lärarnas individuella tolkningar i förlängningen även påverkar deras kursdesign 
och genomförande av kursen. Den främsta skillnaden i deras utsagor, vad gäller tolkning av 
ämnesplanen, gäller den frihet respektive styrning lärarna anser att ämnesplanen ger. En 
informant anser att ämnesplanen ger enormt mycket frihet. Två andra informanter tycker att 
ämnesplanen bidrar med tydliga ramar men samtidigt lämnar mycket frihet till dem som 
lärare. Den fjärde informanten känner sig dock ganska mycket styrd. Varför denna lärares 
tolkning av ämnesplanen skiljer sig från de andra är svårt att säga. Lärarna har, utöver sina 
tolkningar av ämnesplanen, mycket gemensamt. De arbetar på samma skola och de alla 
undervisar på studieförberedande program. Det kan hända att lärarnas tolkning av begreppet 
frihet skiljer sig åt. En del kanske syftar på frihet inom ämnesplanens ramar, det vill säga att 
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nyttja det frirum Linde (2012) talar om, medan den fjärde läraren kanske har en annan syn på 
begreppet. Men en rimlig slutsats är att det handlar om skillnader i hur lärarna påverkas av 
olika determinanter. Beroende på vilka faktorer, alltså determinanter, lärare lutar sig mot 
påverkas deras attityd till, och tolkning av, ämnesplanen. 
 
Den främsta skillnaden i lärarnas utsagor vad gäller tillämpning av ämnesplanen handlar om 
de moment lärarna tolkar som undervisningsmoment som faktiskt står utanför ämnesplanen 
men som genomförs ändå. Tre av lärarna har uttryckt att det är svårt att hinna med det 
centrala innehållet under kursens gång. En av dem säger att de aldrig hinner med moment 
utanför det centrala innehållet. Samtidigt uppger två av dessa lärare att de plockar in moment 
som står utanför det centrala innehållet. Dessa moment är främst kopplade till den kreativa 
delen av svenskämnet; novellskrivning, lustläsning och poesi nämns som exempel. Att två 
lärare väljer att ta upp dessa moment handlar förmodligen inte om deras tolkning av 
ämnesplanen. Deras tolkningar stämmer överens med de övriga informanternas. Det handlar 
nog snarare om tillämpning snarare än tolkning. Lärarna vill att undervisningen ska behandla 
dessa moment, även fast de inte anser att ämnesplanen säger det. De låter alltså sina egna 
preferenser styra. Det är två determinanter som ställs motvarandra, lärarens wants och duties, 
och viljan vinner. Naturligtvis har lärarna frihet att behandla moment utöver det centrala 
innehållet men då de samtidigt uttrycker att det är svårt att hinna med de obligatoriska 
momenten verkar det som att en del av lärarna styrs mer av sina egna preferenser.  
 
Utifrån ämnesplanens centrala innehåll kom intervjuerna att handla mer om vissa av de nio 
punkterna än de andra. Varför det blev så går det bara att spekulera i. Mest fokus hamnade på 
de delar av ämnesplanen som inte stämde överens med lärarnas uppfattningar om 
svenskämnet. Det i sig är ett intressant resultat då det ger insyn i hur lärare resonerar när deras 
plikter ställs mot deras egna preferenser. Det centrala innehållet är obligatoriska moment i 
kursen Svenska 1, men det frirum lärare har att nyttja möjliggör att lärares egna preferenser 
styr tillämpningen av ämnesplanen och kursdesignen som helhet. 

7.3 Sammanfattande slutsatser 
Min studie har avsett att belysa hur gymnasielärare i svenska tolkar ämnesplanen för Svenska 
1 och hur detta påverkar kursen i helhet, främst vad gäller kursdesignen men också hur lärarna 
uppger att ämnesplanen tillämpas i praktiken. Resultatet är tydligt och samstämmigt. Lärarna 
är överlag positiva till ämnesplanen. De anser att den bidragit med tydlighet, likvärdighet och 
att dess riktning och intention är klar. Essensen i kursen är fortfarande ”Tala, läsa, skriva” 
men den kunskap som ämnesplanen, och således även lärarna, betonar är av en mer 
vetenskaplig art än vad dess föregångare, kursplanen för Svenska A, innehöll. Fokus ligger 
främst på skriftlig framställning av olika texttyper. Ämnesplanen uppmanar enligt lärarnas 
tolkningar till en mer instrumentell än kreativ svenska. Lärarna uppfattar att ämnesplanen ger 
dem tydliga ramar men samtidigt tillräckligt med frihet att tillämpa den på ett individuellt sätt.  
 
Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv har det från lärarnas utsagor gått att urskilja ett antal 
determinanter som påverkar lärarna i deras tolkning och tillämpning av ämnesplanen. De två 
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starkaste determinanterna kan konstateras vara det nationella provet och gruppaspekten. 
Resultatet visar att dessa två faktorer är avgörande för kursdesignen. Två andra determinanter 
som styr är bedömnings- och tidsaspekterna. Utifrån den handlingsteori som Linde (2012) 
beskriver går det i resultatet utröna vilka av dessa determinanter som främst påverkar lärarna i 
deras tolkningar och handlingar. Det är främst en kamp mellan det lärarna ser som sin plikt 
och vad de själva vill genomföra i undervisningen, alltså determinanterna wants och duties. 
Även possibilities påverkar, det vill säga de möjligheter och begränsningar lärarna upplever 
att de har. Den fjärde determinanten i handlingsteori, abilities, kopplad till lärarens kompetens 
och förmågor, har i denna studie inte gått att urskilja.  
 
Vad lärare faktiskt ser som sina plikter och preferenser kan vara ytterst individuellt liksom 
vilka möjligheter och begränsningar en lärare har. Faktorer såsom yrkeserfarenhet, kompetens 
och arbetssituation kan rimligen påverka lärarnas tolkning och tillämpning av ämnesplanen 
för Svenska 1. Att undersöka bakomliggande faktorer till lärarnas enskilda tolkningar skulle 
kräva en mer individuell tolkning av det empiriska materialet i denna studie. En fördjupning i 
de enskilda lärarnas yrkeserfarenhet, kompetens och arbetssituation skulle också krävas. Detta 
skulle möjligtvis kunna bidra med kunskap om abilities, den saknade determinanten i denna 
studie, och den holistiska bilden av studiens resultat skulle kunna växa och bli än mer 
nyanserad. 
 
Wahlström (2015) säger att lärare idag måste vara läroplansexperter. En lärare måste ta 
hänsyn till en hel rad med styrdokument. Men oavsett en ämnesplans intention och 
formuleringar handlar det egentligen i slutändan om läraren. Om lärarens tolkningar, 
preferenser och tillämpningar av ämnesplanen. Resultatet i denna studie visar dock att olika 
lärares tolkningar har mycket gemensamt vilket tyder på att ämnesplanen bidrar med någon 
form av konkretisering och vägledning.   

7.4 Förslag till vidare forskning 
Som tidigare nämnts har determinanten abilities inte gått att urskilja utifrån lärarnas utsagor. 
Lärares kompetens och förmågor borde rimligtvis utgöra ytterligare en aspekt som påverkar 
deras tolkning och tillämpning av ämnesplanen. En studie med ett sådant fokus skulle kunna 
tillföra ytterligare en dimension till ämnet.  
 
Det empiriska materialet har i denna studie bestått av lärares utsagor. Resultatet kan således 
endast skildra det lärarna valt att dela med sig av under intervjuerna, hur de uppger att de 
tolkar ämnesplanen och hur de uppger att de tillämpar den. Hur lärare faktiskt tillämpar 
ämnesplaner i praktiken är ett område där det finns möjligheter och behov av vidare 
forskning. Oavsett vilka intentioner Skolverket har med styrdokumenten är det i slutändan 
läraren som tolkar och tillämpar dessa. Att observera det frirum lärare tilldelas och hur de rör 
sig inom detta finns det ur forskningsperspektiv behov av att utforska.  
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Bilaga 1 

Tolkning och tillämpning av ämnesplanen för Svenska 1 
Intervjuguide 

 
Faktadel 

• Ålder?  
• Utbildning: Vad, var och när? 
• Lärarerfarenhet: Verksamma år som lärare? Vilka ämnen undervisar du i? 
• Specifikt Svenska 1: Hur många gånger har du undervisat i kursen? På vilka program har du 

undervisat i kursen? 
 
Introduktionsdel  

• Vad tycker du om ämnesplanen för Svenska 1?  
• Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med ämnesplanen för Svenska 1? 
• Vad ger ämnesplanen för möjligheter respektive begränsningar?  
• Var ligger enligt dig tyngdpunkten i ämnesplanen för Svenska 1? 

 
Huvuddel  
Huvudfråga: Beskriv hur du arbetar med ämnesplanen och hur du konkret planerar en kurs i 
Svenska 1. 
 
Innehåll (vilka kunskaper betonas, val och disponering av kursmoment) 

• Vilka moment brukar du ta upp i kursen?  
• Hur fördelar du de olika momenten? Ges vissa moment mer utrymme? Anser du att vissa 

moment är viktigare än andra? (Fördelning mellan olika moment – tyngd och utrymme). 
• Hur ser din planering ut i förhållande till det som Skolverket anger som centralt innehåll i 

Svenska 1? 
• Tar du upp moment utöver det centrala innehållet – i så fall vilka? 

Metod (hur genomförs olika moment i praktiken) 
• Vilka arbetsformer väljer du och i vilka proportioner? (lärarlett vs eget arbete, individuellt vs 

grupp, muntligt vs skriftligt). 
• Beskriv mera specifikt hur du i praktiken arbetar, exemplifiera för några olika moment.    

Kontext 
• Hur påverkar elevernas program hur du planerar kursen? 

Bedömningsaspekten  
• Hur påverkar bedömningsaspekten din planering?  
• Hur påverkar bedömningsaspekten ditt genomförande? 

 
Avslutning - återknytande till ämnesplanen 

• Hur har den nya ämnesplanen förändrat svenskämnets karaktär?  
• Hur mycket styrning, respektive frihet, tycker du att ämnesplanen ger dig som lärare? 
• Något mer att tillägga? 

 


